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SAMMANFATTNING 
I detta examensarbete har vi utfört en litteraturstudie med syfte att hitta hittills 
okända eller kommande trender som kan komma att ha stor påverkan på 
aktörerna inom ballastmarknaden i framtiden. Vi har funnit ett antal sådana 
trender. 
 
Vi har också utformat en modell med vars hjälp den långsiktiga tillgången och 
efterfrågan av ballast inom en specifik region kan undersöks. 
 
Examensarbetet har utförts av Ola Larsson och Martin Ljungström vid Luleå 
tekniska universitet, avdelningen för Geoteknologi, Berganläggningsteknik på 
uppdrag av byggföretaget Skanska. 
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1 INLEDNING 
I detta avsnitt ges en enklare orientering för den utomstående läsaren om 
branschen som Skanska AoB verkar inom; ballastbranschen. Dessutom förklaras 
syftet med examensarbetet. Avgränsningar och hur rapporten är upplagd 
redovisas också i detta avsnitt. 

1.1 Bakgrund 
Bergmaterialindustrin är en av våra viktigaste industrier och är nödvändig för att 
förse vägar och byggen med ballast till asfalt och betong. År 2004 var 
produktionen på drygt 72 miljoner ton med en omsättning på 4 miljarder kr och 
sysselsatte runt 2000 personer enligt SBMI (2006). 
 
Berggrunden består av olika bergarter som i sin tur är uppbyggda av olika 
mineraler. I Sverige domineras berggrunden av hårda kristallina bergarter såsom 
granit, gnejs, diabas och kvartsit. Dessa bergarter är mycket lämpliga för 
produktion av makadam. 
 
En stor del av ballastproduktionen kommer från naturgrus som bildats under 
inlandsisarna. Länge har naturgruset varit den dominerande råvaran men den 
har på senare tid tappat gentemot krossberg på grund av grusskatter. Dessa har 
tillkommit för att bevara åsar och isälvsdeltan eftersom de är en ändlig resurs 
som är bra för reningen av vårt grundvatten. Tillverkning av betong är ett av de 
största användningsområdena för naturgrus. Detta eftersom den rundare formen 
gör betongen smidigare. Framsteg inom krossbergs användning till betong har 
gjorts och användningen av krossberg ökar. 
 
Enligt Sveriges Bergmaterialindustri (2006) utvinns cirka 2/3 av det stenmaterial 
som används i vårt samhälle idag från bergtäkter. 
 
Framställning av ballast sker genom losshållning, krossning och siktning. Vid 
losshållning börjar man med att täcka av berget så man kommer åt att borra, 
ladda och spränga. Mjukare och uppsprucket berg kan man även bryta 
mekaniskt.  Nästa steg i processen är att transportera bort bergmaterialet för 
krossning. Krossanläggningarna består av många krossar och siktar av olika sort 
som krossar ner berget och sorterar upp det i olika sorteringar. Därefter lagras 
materialet på upplag eller i silos i väntan på vidare transport. 
 
Inom bergkross kan sorteringarna som används kan delas in i två grupper. 
Nollmaterial och makadam. Nollmaterial innehåller bl.a. förstärkningslager (0-
90mm), bärlager (0-35mm) och väggrus (0-18mm). Makadam finns i många olika 
sorteringar bl.a. (2-4mm), (4-8mm), (8-16mm), (16-32mm) och (32-64mm). Den 
sista produkten inom bergkross är stenmjöl (0-2mm) och (0-4mm) Naturgrus 
motsvarighet till makadam är singel och finns i liknande sorteringar. Två stora 
produkter på naturgrus sidan är Mursand (0-4mm) och Betonggrus (0-8mm). 
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1.2 Syfte 
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Skanska Asfalt och Betong vid 
Luleå tekniska universitet, avdelningen för Geoteknologi, 
Berganläggningsteknik. Examensarbetet motsvarar 30 högskolepoäng per person 
vilket motsvarar en termins heltidsstudier per person. 
 
Syftet är att klarlägga vilka risker och möjligheter som kommer att uppstå i 
samband med täktverksamhet i olika regioner ur ett långtidsperspektiv (ca 40år). 
Vissa delar av examensarbetet, nämligen materialförsörjningsmodellen, ska 
kunna upprepas i andra regioner, därför är det viktigt att metoden i de delar som 
ska upprepas beskrivs lika noga som resultatet i detta examensarbete. Några 
områden som Skanska AoB är särskilt intresserade av är: 
 
Miljö: Vilka nya miljökrav kan uppstå och hur kommer de att påverka 
täktverksamheten? Exempel är buller, damm, koldioxidbeskattning, 
upphandlingskrav, återvinning av material osv. 
 
Kvalité: Kommer kraven på ballast att ändras i framtiden? 
 
Marknad: Hur kommer en viss regions tillgång och behov av ballast att se ut 
under de närmsta 40 åren? Vilka kommer konkurrenterna att vara och hur 
kommer de att utvecklas under samma tid? 
 
Examensarbetet ger Skanska konkurrensfördelar och ska därför hemlighållas. 
Redovisning av examensarbetet kommer att ske bakom stängda dörrar och 
rapporten kommer inte offentliggöras 
 

1.3 Rapportens upplägg 
Vi har valt att dela upp rapporten i två delar; en oberoende del och en 
regionsberoende del. Den oberoende delen består av faktorer som är tillämpbara 
oavsett var i landet man befinner sig. De avsnitt i rapporten som består av de 
oberoende delarna har samlats under rubrikerna Omvärldsfaktorer och 
Kvalitetskrav. 
 
Den regionsberoende delen handlar om att förutspå den långsiktiga utvecklingen 
av ballastmarknaden i en viss region. Metodbeskrivningen i detta avsnitt gavs 
särskild fokus eftersom den enkelt ska kunna upprepas av andra inom Skanska 
som avser undersöka andra regioner. De avsnitt i rapporten som består av 
regionsberoende faktorer har samlats under rubriken Materialförsörjningsmodell. 
 

1.4 Avgränsningar 
Vi har fokuserat på bergtäkter och asfaltmassor mer än naturgrus och 
betongprodukter. Detta beror dels på tidsbrist, men också på att vi inte har så 
stor kunskap inom betongindustrin som inom asfaltsidan. 
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Faktorer som berör hela Skanska Sverige och som redan är allmänt kända, såsom 
exempelvis att trygga återväxten i företaget, har vi lämnat därhän i 
omvärldsanalysen. Skanska Sverige har redan analyserat dessa problem. Istället 
har vi lagt fokus på faktorer som är specifika för Skanska AoB. 
 
I materialförsörjningsmodellen avgränsade vi oss till de två 
försörjningsområdena Linköping kommun och Norr- och Söderköping kommun. 
Ytterligare avgränsningar som gjordes klargörs tydigt i metodikbeskrivningen 
för materialförsörjningsmodellen. 
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2 METOD 
Metoden i detta examensarbete har en mer kvalitativ än kvantitativ inriktning. 
Enligt Carlström och Hagman (1992) och enligt Repstad (1999) kännetecknas 
kvalitativt arbete av flexibilitet. Denna flexibilitet innebär att det är tillåtet att 
ändra sin metod och sin forskningsfråga under arbetets gång. Detta är gynnsamt 
för oss eftersom denna forskningsfråga präglas av osäkerhet. Skanska AoB vill 
egentligen att vi ska göra en bedömning av hur framtidens ballastmarknad 
kommer att se ut de närmsta 40 åren. 
 
Widerberg (1995) förespråkar att tankekartor används genom hela projektet. För 
vårt examensarbete kan en sådan tankekarta se ut på följande vis; 
 

 
 
Den oberoende delen består av två fristående delar; Omvärldsfaktorer och 
Kvalitetskrav. Omvärldsanalysen är ett försök att fånga upp okända faktorer som 
kan komma att påverka Skanska AoB i framtiden. Kvalitetskrav på ballast är en 
redan känd viktig faktor för Skanska AoB som vi ombetts att undersöka djupare. 
 
Den regionsberoende delen består av en Materialförsörjningsmodell som i fem steg 
analyserar tillgången och efterfrågan på ballast i en region. 
 
Carlström m fl. (1992) diskuterar validitet och reliabilitet, där validiteten kan 
beskrivas som metodens förmåga att komma fram till det man avser få svar på. 
Om man exempelvis utformar en metod för att mäta lufttrycket och får fram 
temperaturen så är validiteten väldigt dålig. Reliabilitet är hur säkert 
metoden/instrumentet mäter det man avser mäta. Ett bra exempel på ett 
instruments reliabilitet är de toleranser som anges. Ett skjutmått kan exempelvis 
ha en tolerans på en tiondels millimeter. Detta innebär alltså att skjutmåttes 
reliabilitet är verkligheten plus minus 0,1 millimeter. Ett annat exempel på hög 

Examensarbete 

Oberoende del Materialförsörjningsmodell 

Klimatet Miljömålen 

Världen 

Sverige 

1: Försörjningsområden 

2: Befolkning 

3: Stora projekt 

4: Tillgång på ballast 

5: Sammanställning 

Omvärldsfaktorer Kvalitetskrav 
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reliabilitet är de CEN tester som nämns i kapitel 3.2 där metoderna är 
standardiserade, repeterbara och allmänt erkända. 
 
Enligt Patel och Davidson (2003) är reliabilitet svårare att mäta när man utför 
kvalitativa tester. Istället bör man visa reliabilitet med hjälp av så kallad 
triangulering vilket författarna gjort genom hela detta examensarbete. Med 
triangulering menas i detta fall att man närmar sig frågan från flera olika 
infallsvinkar. Om svaret blir liknande från flera vinklar kan reliabilitet påvisas på 
detta sätt. Ett problem med detta tillvägagångssätt är att man lätt kan hamna i 
filosofiska tankevurpor. Tänk dig exempelvis att du skulle göra en kvalitativ 
studie huruvida jorden var platt eller inte på 1300 talet. Alla forskare du 
intervjuade skulle hävda att jorden var platt, all litteratur skulle ange att jorden 
var platt, det samma gäller alla kartor. Enligt Patel m fl. (2003) har du då använt 
dig av triangulering, eller thick spread som det också kallas enligt Repstad (1999), 
och du har kommit fram till att jorden är platt. Eftersom reliabiliteten i kvalitativa 
metoder alltid är subjektiv kommer detta problem alltid att finnas kvar. 
 
Andra saker som kan orsaka problem både i kvalitativa och kvantitativa 
testmetoder finns på sidan 84 i Carlström m fl. (1992). 
 
Genom att utföra så kallade kvalitativa intervjuer med personer som arbetade som 
täktansvariga på länsstyrelsen, inom kvalitetskontroll och annan personal med 
lång erfarenhet inom ballastbranschen försökte vi få en djupare förståelse för vår 
forskningsfråga. En kvalitativ intervju är enligt Patel m fl. (2003) en intervju där 
frågorna har låg grad av standardisering. Med detta menas att intervjuare och 
respondent för ett samtal där intervjuaren spinner vidare på de svar som 
respondenten ger. En kvalitativ intervju syftar till att ge en djupare förståelse för 
saker och ting jämfört med en kvantitativ intervju som aldrig kan gå på djupet på 
samma sätt. Några fallgropar med metoden är enligt Patel m fl. (2003) att 
intervjuaren kan misslyckas med att ”få med” respondenten, alltså att 
respondenten är passiv och ointresserad, vill vara intervjuaren till lags, eller rent 
av blir fientligt inställd till intervjuaren. Alla dessa problem leder till att intervjun 
blir missvisande eftersom det inte är respondentens riktiga åsikt som kommer 
fram. Ett annat stort problem är att intervjuaren ställer ledande frågor till 
respondenten. Då kan respondenten frestas att svara som intervjuaren vill, 
särskilt om respondenten vill vara intervjuaren till lags, om respondenten ej har 
någon uppfattning i frågan eller om respondenten är osäker. Patel m fl. (2003) 
hävdar att förberedelser, bland annat i form av teoretiska studier, är mycket 
viktiga, särskilt om man intervjuar sakkunniga. Om respondenten upplever 
intervjuarens kunskaper som för låga kan denne snabbt tappa intresset eller bli 
irriterad över att tvingas spilla sin dyrbara tid på småsaker. Om intervjuaren 
däremot utmanar respondentens kunskaper kan det innebära att respondenten 
känner sig hotad. Respondenten förlorar i prestige om intervjuaren kan mer än 
respondenten som ska vara experten i ämnet. Noggrannhet lades vid att inte 
övertolka respondenternas svar i analysskedet (Carlström och Hagman 1992). 
Istället kontaktades respondenten igen för att reda ut vad denne egentligen 
menade. 
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Enligt Repstad (1999) bör man beakta en rad faktorer när man bedömer både sin 
litteratur och övriga källor. Repstad för en diskussion om att litteraturen ofta 
skrivs av en forskare som inte har gräsrotsperspektiv. Många av publikationerna 
speglar inte verkligheten utan snarare en idealiserad bild av verkligheten som 
ingen efterföljer. Man kan säga att publikationerna har ett normativt syfte och att 
våra respondenter har ett deskriptivt syfte, man kan också säga att våra 
respondenter ska hjälpa oss att reda ut vad av publikationernas innehåll som har 
relevans i verkligheten. 
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3 METODIK 
Under detta arbete har författarna delat upp de olika forskningsfrågorna emellan 
sig och utformat metoder, gjort efterforskningar och skrivit var för sig. Sedan har 
författarna haft möten där vi läst igenom varandras material och gett varandra 
feedback. På vissa av dessa möten har våra handledare från LTU eller Skanska 
deltagit. Uppdelningen har gjorts på följande sätt; Larsson har behandlat 
Omvärldsfaktorer och Materialförsörjningsmodell undantaget Stora projekt. 
Ljungström har behandlat Kvalitetskrav och Stora projekt. 
 
I underrubrikerna 3.1, 3.2. och 3.3 redovisas metodiken som använts i de olika 
delarna. Gemensamt för alla metoder är att vi försökt följa den kvalitativa 
filosofin som redovisats i detta avsnitt. 
 

3.1 Omvärldsfaktorer 
Enligt Frankelius (2001) är dagens ekonomiska modeller bristande eftersom de 
underskattar vikten av utomstående faktorer. Det klassiska synsättet är att 
företaget får in en vara från en leverantör, förädlar varan och säljer den till en 
kund i konkurrens med andra företag. Faktorer utanför detta system betraktas 
som oviktiga. Att leverantörer, konkurrenter och kunder är det viktigaste i 
företagets universum är kanske sant, men övriga faktorer bör inte ignoreras bara 
därför. Ett företag som kan förutspå starka trender eller stora förändringar har 
enligt författarna en konkurrensfördel eftersom det företaget då är bättre 
förberett när de omvälvande händelserna väl inträffar (Frankelius 2001). 
 
De klassiska ekonomiska modellerna saknar tidsaspekten vilket leder till att 
förändringar blir svåra att förutse (Frankelius 2001). Hur många hade kunnat 
förutspå att naturgruset skulle komma att bli ersatt av bergkross redan på 60- 
talet?  
 
Med avsnittet Omvärldsfaktorer i detta examensarbete identifieras de faktorer som 
står utanför de klassiska ekonomiska modellerna. För att göra detta har 
författarna diskuterat med sina handledare och intervjuat andra inom 
ballastbranschen om vilka faktorer förutom de klassiska som kan tänkas påverka 
Skanska AoB i framtiden 
 
De faktorer som kom fram i diskussionerna och intervjuerna analyserades 
djupare. En litteratursökning och sammanställning togs fram för varje vikig 
omvärldsfaktor med syfte att ge Skanska AoB bättre kunskap om framtida 
förändringar. 
 
Ett stort problem med litteratursökningen var att tillgänglig information bara 
hittades bland myndigheter och statliga verk. En större spridning i litteraturen 
hade varit bättre utifrån den kvalitativa trianguleringsidén. 
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3.2 Kvalitetskrav 
För att utreda vad som kommer att hända inom kvalitetskraven delades arbetet 
upp i en historisk del om vad som har hänt, en del om hur det är nu och en del 
vad som är på gång inför framtiden. 
 
För den historiska delen har studierna riktats mot hur utvecklingen har sett ut för 
krav på ballast. Jämförelser har gjorts mellan gamla och nya regelverk för att se 
vad som var viktigt förr och vad som är viktigt nu och hur trenderna ser ut 
allmänt. Tillkommer det bara nya krav eller ersätter de nya kraven gamla? Har 
kraven blivit tuffare eller är det snarare så att de har mildrats. 
 
Beträffande den nuvarande lagstiftningen har viktiga krav och kravgränser 
sammanställts för att åskådliggöra vad man bör tänka på om man ska öppna en 
ny bergtäkt. På den delen har laboratoriepersonal hörts på erfarenheter om de 
olika metoder som finns idag. Frågeställningarna var vad de tycker om dem, 
vilka de tycker ger säkra resultat och vilka de tycker borde ändras eller tas bort. 
 
För att få en inblick i framtiden har kontakter med branschfolk tagits på bl.a. 
Vägverket, Sveriges Bergmaterial Förening och Statens Väg- och 
transportforsknings Institutet. 
 

3.3 Materialförsörjningsmodell 
Materialförsörjningsmodellen baseras på en checklista som skapats av SGU 
(2005:20). Syftet med SGU:s modell är att hjälpa de täktansvariga handläggarna 
på länsstyrelserna att förutse behovet av ballast i sina län och vidta åtgärder för 
att trygga tillgången på ballast långsiktigt. Ett annat syfte med SGU:s modell är 
att hjälpa de täktansvariga handläggarna att dra ned på andelen naturgrus för att 
uppfylla Sveriges miljökvalitetsmål.  
 
Eftersom examensarbetets syfte liknar SGU:s (att undersöka behov och tillgång 
på ballast i en viss region under lång tid) passar stommen i SGU:s modell oss bra. 
Detta arbete rör dock mindre områden än SGU (2005:20), städer snarare än län, 
och författarna har heller inte tillgång till samma data som handläggarna på 
länsstyrelserna har. En annan stor skillnad mellan modellen i detta arbete och 
SGU:s är att detta arbete försöker förutspå den faktiska livslängden på de stora 
täkterna i städerna, medan SGU (2005:20) endast är intresserad av den 
sammanlagda tillståndsgivna mängden i täkttillstånden. Författarna har valt att 
förenkla SGU:s checklista som tidigare var på ca 20 punkter till fem steg och 
istället tydligt leda läsaren genom dessa fem steg. Författarnas checklista ser ut 
på följande vis; 
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Steg 1: Dela in regionen som ska utredas i försörjningsområden som är 
självförsörjande med ballast. 
Steg 2: Bedöm det framtida behovet av ballast i försörjningsområdena 
utifrån befolkningsökning. 
Steg 3: Bedöm det framtida behovet av ballast i försörjningsområdena 
utifrån planerade stora projekt i försörjningsområdena. 
Steg 4: Beräkna tillgången på ballast i försörjningsområdena idag genom att  
kartlägga försörjningsområdets ballastproducenter och utforma scenarier 
för hur de stora ballastproducenterna kommer att utvecklas i framtiden. 
Steg 5: Jämför tillgången på ballast mot behovet (behovet är summan av 
punkt 2 och 3 ovan). 
 

 

3.3.1 Steg 1: Försörjningsområden 
Skanska AoB är intresserade av Norrköpings och Linköpings framtida 
ballastmarknad. Därför delades  Östergötland in i 5 st försörjningsområden för 
att sedan närmare titta på försörjningsområde 1 och 2;  
1. Linköping kommun. 
2. Norr- och Söderköping kommun. 
3. Södra försörjningsområdet; Valdemarsvik, Åtvidaberg, Kinda och Ydre 
kommun. 
4 Västra försörjningsområdet; Boxholm, Ödeshög, Mjölby, Vadstena och Motala 
kommun.  
5. Finspång kommun. 
 
Försörjningsområdena antogs vara självförsörjande, det vill säga ingen import 
eller export av ballast sker mellan försörjningsområdena. Om en bergtäkt som 
ligger närmare en stad antas ha en konkurrensfördel jämfört mot en täkt som 
ligger bort, alltså att täkten som ligger närmare staden kan sälja billigare på 
grund av lägre transportkostnader, då måste det finnas en kritisk radie 
någonstans. Låt oss anta att täkter utanför denna radie aldrig kan räkna hem ett 
jobb i staden på grund av för höga kostnader. Företag i Norrköping kommun 
skulle exempelvis aldrig köpa ballast ifrån bergtäkter i Norrland, eller Skåne 
heller för den delen. Men hur stor är denna radie? I SGU (2005:20) nämns 30 km 
som en gräns. En annan uppskattning är mellan 2 till 4 mil. Om vi antar att den 
kritiska radien i fallet Norrköping och Linköping är 30 km så skulle det se ut så 
här; 
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Figur 1, cirkel med radie 30 km 

 
I just detta fall missas tolv täkter som täcks in i radien genom att avgränsningen 
till de två försörjningsområdena Linköping kommun och Norr- och Söderköping 
kommun. Av de tolv täkterna var hälften bergtäkter och hälften naturgrustäkter. 
År 2004 rapporterade tre av de tolv täkter in en årsproduktion på mellan 50 000 
till 100 000 ton, sex täkter rapporterade in mindre än 50 000 ton, de sista tre 
rapporterade noll ton det året (SGU:s Karttjänst). Dessa täkter bedömdes då vara 
så pass små att de knappast har någon effekt i vårt intresseområde. Om det vore 
så att en större täkt funnits inom radien men utanför försörjningsområdet så 
måste den täkten utredas vidare. Ett annat sätt att skapa sig en uppfattning om 
export och import över kommungränserna är genom att fråga Skanskas personal 
i området och att titta i BALLASTBOKEN vilket också gjordes. BALLASTBOKEN 
(2006) kommer att förklaras djupare senare. 
 

3.3.2 Steg 2: Befolkningsökning 
Initialt delades de två försörjningsområdena upp var för sig. Enligt SGU (2005:20) 
ska man lägga in de tre senaste årens ballastproduktion och sedan göra en linjär 
framskrivning av ballastbehovet utifrån folkökningen i området. Låt oss ta 
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Linköping kommun som exempel; I SGU (2006:3), SGU (2005:3), och SGU (2004:3) 
kan man få fram hur många ton ballast som producerats i kommunen de senaste 
3 åren. På Linköpings kommun (2007) hemsida fanns en befolkningsprognos 
fram till och med 2016. Genom att kombinera befolkningsprognosen och SGU:s 
siffror erhölls en räta linjens ekvation. Arbetet utfördes i Microsoft Excel; 
 

 
Figur 2, diagram över folkökningen i Linköping kommun 

 
Ett diagram skapades, diagramtyp Linje valdes. Årtalen lades på X-axeln och 
folkökningen på Y-axel.  En trendlinje infogades genom att klicka på Diagram, 
Infoga trendlinje och när dialogrutan kom upp valdes typ linjär och baserad på 
serie prognos. Det är ekvationen y = 861,36x + 128672 som är intressant. 
 
Nästa steg var att göra ett antagande om hur många ton varje person i 
kommunen kommer att ”förbruka” i framtiden. Förhållandet mellan 
producerade ton per år delat med antal innevånare i kommunen undersöktes 
med samma data som användes till folkökningsdiagrammet; 
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Figur 3, antal ton ballast per person i Linköping kommun 

 
Eftersom förbrukningen visar en tydlig ökande trend i Linköping kommun 
valdes ett högt värde (5,2 ton/person) till materialförsörjningsmodellen. I andra 
fall kan trenden vara både stabil eller minskande, då väljs ett passande värde 
därefter. 
 
För att beräkna behovet av ballast Linköping kommun utifrån folkökningen från 
år 2006 och framåt användes den räta linjens ekvation som erhållits tidigare och 
multiplicerade med 5,2 ton/innevånare: 
Antal ton År Z = 5,2*(861,36*(Z–1995)+128672) 
 
Om vi exempelvis vill veta hur många ton ballast som kommer att behövas i 
kommunen år 2035 baserat endast på folkökningen tar vi 5,2*(861,36*(2035–
1995)+128672) = 848 257 ton! 
 
För att illustrera detta startades Diagramguiden och därefter valdes fliken 
Anpassade och därefter Linje – Kolumn över två axlar. I Steg 2 valdes fliken Serie och 
därefter klickades på Lägg till.  Serie 1 döptes om till Levererat och de tre senaste 
årens producerade ballast lades in på Y-axeln. Årtalen lades på X-axeln. Därefter 
lades en ny serie till, Serie 2, där själva prognosen lades in på samma sätt; 
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Figur 4, materialförsörjningsmodell för Linköping kommun 

2.3.3 Steg 3: Stora projekt 
Enligt teorin är förbrukningen av ballast mer eller mindre linjär eftersom den 
baseras på befolkningsutvecklingen. Men i själva verket har den kraftiga 
variationer. Detta beror till stor del på stora infrastrukturprojekt och 
nyetableringar av företag. För att kunna uppskatta hur stora ballast reserver som 
finns i en region måste således de stora projektens ballaståtgång uppskattas. Till 
att börja med måste man ta reda på vilka projekt som är planerade. En bra början 
är att studera länsstyrelsens hemsida. Där finns information om 
samhällsplanering och kommunikationer. När det gäller nationella och regionala 
infrastrukturprojekt innehåller Vägverket och Banverkets egna hemsidor alla 
projekt som är på bygg- eller planeringsstadiet. Lokala projekt ansvarar 
kommunerna för. Ibland kan dessa vara riktigt stora och bör därför övervägas att 
ta med. Informationen om projekten finns på kommunernas hemsidor. På 
kommunernas hemsidor kan det även finnas information om andra stora projekt, 
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t.ex. upprustningar av landningsbanor på flygplatser, byggnationer av hamnar 
eller kraftverksdammar. I framtiden kommer också många delar av Sverige att 
vara i behov av att bygga skyddsvallar och förstärka upp slänter med mera på 
grund av de ökade regnmängderna i en globalt uppvärmd värld. 
 
När man samlat ihop alla tänkbara projekt ska man gå igenom projekten och se 
vilka som är intressanta. Saker som man ska ta reda på är bl.a. när projektet är 
planerat, om ballast från området kommer att användas. Ligger projektet så långt 
in i framtiden och är så vagt utrett att det kanske inte alls blir av eller blir 
någonting helt annat till slut? I stället för att t.ex. bygga en ny landningsbana till 
en flygplats kanske det byggs en helt ny flygplats någon helt annanstans som tar 
hand om den tänkta trafiken. 
 
Ballaståtgång 
När alla intressanta projekt i försörjningsområdet har samlats upp kärvs djupare 
studier av varje projekt. För att ta reda på vad det är som ska byggas måste 
förhållandena på platsen idag jämföras med hur det ska se ut när det är klart. 
T.ex. vid ett vägbygge där det ska byggas 
en 2+1 väg med mitträcke finns det idag en 
9 m bred väg av bra kvalité. Då kan det 
räcka med att den befintliga vägen breddas. 
På ett annat ställe kanske en ändring av 
sträckningen blir nödvändig och då blir 
ballaståtgången troligen större. I vissa fall 
kan det finnas planer på att använda 
massorna från den gamla vägen i 
byggnationen av den nya. Ofta sparas den 
gamla vägen eller görs om till cykelväg. 
Utöver vägens bredd måste man veta 
vägkroppens höjd. Eftersom de flesta 
projekt inte har sina bygghandlingar klara 
måste en uppskattning av höjden utföras. 
På vägverkets hemsida finns programmet 
PMS Objekt som används för 
dimensionering av vägar. I programmet 
matas följande data in; vilken typ av väg 
det är, vilken livslängd vägen ska ha, vägens 
längd och bredd, referenshastighet,  
markförhållande, beräknad trafikmängd 
och vilken klimatzon vägen ligger inom. Information om markförhållandena kan 
hittas på jordartskartor på SGU:s hemsida. Med dessa fasta parametrar simuleras 
hur olika vägkroppar klarar av trafikbelastningen och de rådande 
klimatförhållandena. Figur 5b visar fönstret där material och lagertjocklek väljs 
till vägkroppen. Hållfasthetsparametrar och styvhetsmoduler för alla material 
finns i programmet. 
 

Figur 5a, Beräkning av trafikmängd 
i PMS Objekt 



 18 

  
Figur 5b, Uppbyggnadsstadiet av vägkroppen i PMS Objekt 

 

 
Figur 6, Bärighetsberäkning i PMS Objekt 

 
När vägkroppen är klar räknar programmet ut töjningarna i vägkroppen. Om 
alla värden är godkända lyser gröna lampor. Om töjningarna blir för stora 
någonstans lyser röda lampor, då måste vägen dimensioneras om. Vägen bör inte 
överdimensioneras eftersom detta ger felaktiga mängder. På figur 6 framgår att 
vägen är överdimensionerad var det gäller töjning i terrassytan. När vägen 
dimensionerats klart med avseende på bärigheten måste tjällyftningen 
kontrolleras. I stora delar av vårt land är det tjällyftningen som är den 
dimensionerande faktorn. 
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Figur 7, Tjälberäkning i PMS Objekt 

 
När beräkningen av tjällyftning också klarar det maximala tillåtna värdet är 
vägen färdig dimensionerad. Tillsammans med vägens bredd och längs kan nu 
mängden ballast som går åt räknas ut rent teoretiskt. De flesta projekt innehåller 
så mycket mer än bara en rak väg; på- och avfarter, planlösa korsningar och 
busshållplatser bidrar till att åtgången av ballast blir högre. För att kunna komma 
närmare sanningen får man studera andra projekt och räkna på förhållanden i 
ballast åtgång mellan vägsträckor och påfarter och på så vis se hur mycket mer 
ballast det kommer att gå åt. Det sista steget är att placera projektet tidsmässigt. 

3.3.4 Steg 4: Tillgång på ballast 
För en första enkel orientering över de befintliga täkterna i den region som avses 
undersökas kan SGU:s Internetkarttjänst med fördel användas. Se 
http://www.sgu.se/. Tyvärr är uppgifterna något gamla, från år 2004, och de är 
heller inte särskilt exakta gällande mängderna. Mängderna delas in i tre 
kategorier; < 50 000 ton, 50 000 - 100 000 ton, och > 100 000 ton. För att 
demonstrera hur fel det kan bli om man går blint på karttjänstens uppgifter kan 
Skanskas egen täkt i Norrköping kommun ges som exempel; på SGU:s karttjänst 
gick täktens tillstånd ut den sista december år 2005, år 2004 anges täkten leverera 
< 50 000 ton krossberg och ha ett tillstånd på > 100 000 ton per år. I själva verket 
har Häradsudden numera ett nytt täkttillstånd från 2006 som är giltigt till 2026 
och man har en tillståndsgiven mängd på max 350 000 ton per år, vilket skulle ha 
utlästs > 100 000 ton på karttjänsten. Man levererade ca 20 000 ton krossberg år 
2004. Nedan redovisas alla Östergötlands täkter (de gröna cirklarna är 
naturgrustäkter och de lila trianglarna är bergtäkter); 
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Figur 8, Östergötlands täkter år 2004, från SGU:s karttjänster 

 
Slutdatum, tillståndsgiven mängd, levererad mängd och kvarvarnande mängd är 
alltså frågor som behöver utredas ytterligare. Men författarna, till skillnad från 
handläggarna i länsstyrelserna, är intresserade av hur länge själva bergtäkterna 
kommer att finnas kvar och inte vad som står i täkttillstånden. Täkttillstånd 
förnyas ofta flera gånger under en bergtäkts livstid, att bara använda de 
slutdatum och mängder som finns angivna där till 
materialförsörjningsprognosen vore fel ur vår synpunkt. För att kunna reda ut 
hur många år ytterligare som täkterna kommer att finnas kvar i regionen måste vi 
betrakta en rad faktorer; Hur stora kvarvarande volymer finns i täkten och hur 
stor är årsproduktionen? Redan öppna täkter har större chanser att få förnyat 
täkttillstånd (SGU 2005:20). Finns möjligheter att gå djupare i täkten eller att 
utöka brytningsområdet? 
 
Ligger täkten i ett område där andra intressen kan komma att skapa konflikter? 
Det kan vara så att täkten inom några år kommer att ligga närmare tätbebyggt 
område i takt med att städerna växer, eller så kan området som täkten ligger i 
vara föremål för naturskyddsplaner eller liknande. I så fall finns det risk att 
täkten ej får förnyat tillstånd eller att restriktionerna i det nya tillståndet 
begränsar täktens produktionskapacitet. 
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För att reda ut dessa svåra frågor har en blandning av offentlig statistik, 
företagsinformation och intervjuer med erfaren Skanskapersonal i regionen 
använts. Genom att använda flera olika källor får vi fram en mer korrekt bild av 
verkligheten. 
 
Det finns i regel en handfull täkter i närheten av varje stad som står för mer än 90 
% av ballastleveranserna. Dessa storproducenter har identifierats i Skanskas 
BALLASTBOKEN (2006). I BALLASTBOKEN anges också hur stora 
marknadsandelar varje stor täkt tros ha. De mindre täkterna i kommunerna kan 
naturligtvis tänkas expandera i framtiden och ta en plats bland de stora. Men 
sådana tänkbara scenarier blir snart så många och komplexa att de inte går att 
reda ut, det blir helt enkelt för många kombinationer. Ett annat nästintill omöjligt 
problem är att förutse om det kommer att dyka upp helt nya täkter i 
kommunerna och i så fall vart? 
 
När materialförsörjningsmodellen skapades fokuserades endast på de bergtäkter 
som nämns i BALLASTBOKEN samt den största naturgrustäkten i 
försörjningsområdet. Alla andra täkter har antagits vara för små för att påverka 
ballastproduktionen nämnvärt. På nästa sida visas ett exempel på hur det kan se 
ut i BALLASTBOKEN (2006); 



 22 

 
 
MARKNADSFAKTA A- OCH B ORTER 2006  Bilaga 13 o 
 
Ort  Norrköping 
Uppgiftslämnare Tomas Johansson 
Marknadstendens Stabil 
 
Skanska 
Markandsandel  2 % 
Huvudtäkt   Häradsudden. (I malpåse 2005. Tidigare år 
   någon % - andel med leveranser till  
   Skanskas betongfabrik i Norrköping.). Berg 
Krossprocess  Mobil 
Avstånd centrum  20 km 
Livslängd   10-15 år 
Kvalitet   Bra 
 
NCC 
Markandsandel  cirka 30 % 
Huvudtäkt   Skärlunda. Berg. 
Avstånd centrum  20 km 
Livslängd   10-15 år 
Kvalitet   Bra 
Kundaktiviteter  Aktiv på marknaden 
Produktionsanläggning, modernitet Gammal anläggning 
Övrigt   Etablerade på den del som man ska bryta 
   framöver. Måste omgruppera. 
 
PEAB 
Saknar täktverksamhet i området 
 
Osv…. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
SGU ger varje år ut Grus, sand och krossberg - Produktion och tillgångar. I den 
publikationen kan ur tabeller läsas av hur många ton ballast som levererats per 
kommun. Exempelvis finns i SGU (2006:3) på sidan 38 siffror för alla kommuner i 
Östergötland län. I kolumnen Övrigt ingår bland annat produktion från separata 
mobila krossar, så kallat entreprenadberg, samt skrotsten och överskottssten från 
industrimineral- och naturstensbrytning. Det går ej att få reda på hur stor andel 
av vad som ingår i denna kolumn på kommunnivå, men på riksnivå är 
huvuddelen i posten Övrigt från separata krossar (SGU 2006:3). Samma sak antas 
gälla i aktuella försörjningsområden. Se nästa sida; 
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Figur 9, tabell ur sidan 38, SGU (2006:3) 

 
Genom att kombinera SGU:s Grus, sand och krossberg - Produktion och tillgångar 
med Skanskas BALLASTBOKEN erhålls råa siffror på årsproduktion och 
kvarvarande volymer. Låt oss illustrera detta med NCCs täkt Skärlunda i 
Norrköping kommun som exempel: 
 
Enligt BALLASTBOKEN (2006) har Skärlunda 30 % av marknaden i Norrköping. 
Årsproduktionen av krossprodukter i Norrköping kommun år 2005  är totalt 
433 488 ton. Då skulle alltså Skärlunda stå för 30 % av 433 488 ton, vilket är en 
årsproduktion på ca 130 000 ton. Problemet är att Skärlunda har en avsevärt 
större årsproduktion på ca 260 000 ton per år. Anledningen till denna grova 
underskattning beräkningen är att det finns en stor täkt precis utanför 
Norrköping kommun, belägen i Söderköping kommun, (den kan ses precis söder 
om Norrköping på kartan i figur 8) som levererar nästan allt sitt material till 
Norrköping varje år. Denna täkt producerar ca 310 000 ton krossprodukter 
årligen. Detta är anledning till att försörjningsområdena måste delas upp på ett 
klokt sätt. Om det förekommer export/import över försörjningsområdenas 
gränser så kan beräkningarna bli felaktiga. Enligt den indelning i 
försörjningsområden som  gjordes tidigare ingår Skärlunda i försörjningsområdet 
Norr- och Söderköping kommun, vilka tillsammans producerade 433 488 + 
407 999 = 841 487 ton ballast år 2005. 30 % av detta motsvarar ca 250 000 ton 
vilket är mer passande för Skärlundas årsproduktion enligt erfaren 
Skanskapersonal i Norrköping (Mantefors och Nilsson 2007). 
 
En uppskattning på kvarvarande volymer kan fås genom att multiplicera 
årsproduktionen med livslängden som anges i BALLASTBOKEN. För exemplet 
Skärlunda erhålls då en kvarvarande volym på 260 000 ton multiplicerat med 10 
till 15 år, vilket är mellan 2,6 till 3,8 miljoner ton. 
 
Observera att siffrorna i BALLASTBOKEN är kvalificerade gissningar. Därför bör 
siffrorna bekräftas av så många andra källor som möjligt. Beräkningar visades för 
lokala Skanskaanställda som arbetar inom ballastindustrin som kom med 
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synpunkter om mängder och volymer.  En annan metodik är att helt enkelt ringa 
till täkten som undersöks och fråga om årsproduktion och kvarvarande volymer.  
 
Täktansvarig på länsstyrelsen, Karl-Martin Axelsson (2007), tillfrågades om de 
stora täkterna i försörjningsområdena. Detta ledde till att statiskt på alla täkter i 
hela Östergötland från det så kallade Täkt Data Systemet (TDS) erhölls. Ett 
utdrag av den Excel-fil som erhölls redovisas nedan; 
 
taktnamn tillstgmangd kvarvmgd region beslutsdatum slutdatum 
Dragsnäs 1:1 och  2:1   195000 162807 Ydre      2004-03-26 2024-12-31 
Bulsjö 3:54                     195000 175789 Ydre      2005-01-03 2024-12-31 
Brokabo 1:9                   85000 75500 Ydre      2002-11-15 2016-12-31 
Österby 12:5                  195000 161466 Ydre      2004-01-30 2024-12-31 
Eneby-Väsby 5:1          190000 121232 Kinda    2002-06-10 2012-12-31 
Bränntorp 1:2                400000 400000 Kinda    2003-06-17 2023-12-31 
Eneby-Väsby 5:1          190000 184829 Kinda    2004-05-28 2024-12-31 
Gulltorp 1:3                  1000000 834200 Kinda    2003-02-10 2023-12-31 
Kölefors 6:1                   200000 200000 Kinda    2006-05-05 2026-12-31 
Hult 1:24                         74862 Kinda      
 
Genom att subtrahera den kvarvarande mängden med den tillståndsgivna 
mängden och dela med antalet år som gått sedan beslutsdatumet kunde erhölls 
en medelårsproduktion. Kvarvarande mängd fanns redan angivet. 
 
Enligt Axelsson (2007) är uppgifterna i TDS offentliga, men trots detta kan vissa 
handläggare på andra länsstyrelser vara ovilliga att lämna ut dessa siffror. Därför 
finns en risk att andra länsstyrelser väljer att inte lämna ut TDS uppgifter till 
Skanska. 
 
I vissa fall gjordes egna bedömningar av kvarvarande mängder baserat på 
brytningsområdets storlek, täkternas närhet till närmsta hus och hur djupt ner 
bryningen kommit. Om täkten låg långt ifrån närmsta hus eller skyddade 
områden/riksintressen (mer än 500 meter) och det fanns gott om berg runt täkten 
gavs täkten stora chanser att få utöka sitt brytningsområde i framtiden. I dessa 
fall antogs täkten kunna producera mer än 10 miljoner ton ballast under sin 
livstid. Täkter som saknade någon av egenskaperna ovan bedömdes mer 
restriktivt. Ett palldjup på 20 meter antogs för alla täkter. Fastighetskartor på 
http://www.gis.lst.se/lanskartor/ användes för att mäta upp arean på 
brytningsområdet samt kontrollera om täkten låg i ett skyddat område eller i ett 
riksintresse. Flygfoton från http://www.eniro.se studerades för att kontrollera 
avstånd till närmsta hus. Eniros karttjänst användes också för att kontrollera 
avståndet till centrum ifrån täkterna. 
 
Några av täkterna var nystartade och hade därför ännu inte förts in 
fastighetskartorna. På flygfotona framgick heller inte om de olika täkterna 
utnyttjade hela sitt brytningsområde ännu. I de fallen valdes den tillståndsgivna 
mängden i TDS för att få en uppfattning om hur stort brytningsområdet var. 
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SGU:s Karttjänst användes för att kontrollera om någon av naturgrustäkterna låg 
i ett område som kunde tänkas bli skyddat i framtiden på grund av 
grundvattenförande formationer. Om naturgrustäkterna låg i, eller nära, en sand- 
eller grusavlagring som hade uttagsmöjligheter på mellan 5-25 liter grundvatten 
per sekund, så kallade klass 1 områden, finns en stor risk att de kommer tvingas 
stänga i framtiden när kommunerna börjar skydda sina grundvattenförande 
formationer hårdare. 
 
Tillsammans med distriktschefen för Skanska AoB i Östergötland och Småland 
län utformads scenarier för hur de stora täkterna i försörjningsområdena skulle 
utvecklas i framtiden. Alla scenarier baserades på en idealisering av 
ballastbehovet i försörjningsområdet där ballastbehovet antogs ligga stilla på ett 
medelvärde av de tidigare tre årens leveranser i försörjningsområdet. Eftersom 
det ökande behovet från folkökning och stora projekt var nödvändigt att beakta 
antogs varje täkt bära en procentuell del av den ökning. Om exempelvis behovet 
av ballast i Norr- och Söderköpings försörjningsområde ökade med 10 % ett år så 
antogs alla bergtäkters produktion öka med 10 % samma år. Genom att göra på 
detta vis blev modellen betydligt mer lättarbetad (se figur 10 nedan). 
 
Som stoppkriterium för en bergtäkts livslängd användes antingen datum på 
täkttillstånden eller kvarvarande mängder. Om datum på täkttillståndet 
användes berodde detta på att täkten låg i ett område som var olämpligt för 
täktverksamhet, exempelvis i tätbebyggt område. Om kvarvarande mängder 
användes som stoppkriterium baserade stopp året på ballastbehovet som 
inkluderar folkökning och stora projekt. Ta täkten Skärlunda som exempel; 
Skärlundas stoppkriterium antas vara dess kvarvarande mängd som räknats ut 
med hjälp av fastighetskartor till ca 6,6 miljoner ton. Enligt idealscenariot ska 
Skärlunda ha en årsproduktion på 260 000 ton ballast mellan åren 2003 till 2007. 
Därefter antas täkten tappa ca 10 000 ton per år till en annan täkt fram till år 2011 
då årsproduktion antas stabilisera sig på ca 210 000 ton. År 2039 stänger 
Skärlunda efter att ha producerat 6,6 miljoner ton mellan år 2007 och 2039. Se 
figur 10; 
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Figur 10, idealscenarion Skärlunda 

 
Om istället Skärlunda får bära sin procentuella andel av det ökande behovet av 
ballast baserat på befolkningsökningen och stora projekt så kommer täkten att ha 
producerat 6,6 miljoner ton ballast redan år 2035. Detta årtal ansågs vara mer 
rimligt och har därför använt i dessa scenarier. Se figur 11; 
 

Scenario Skärlunda ballanserat mot "Behov"
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Figur 11, scenario Skärlunda ballanserat mot "Behov" 

 
Naturgrustäkterna antogs ha samma årsproduktion år efter år, eftersom behovet 
av naturgrus troligen inte kommer att öka i framtiden. 
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Alla uppgifter sammanställdes som i tabell 1. Återigen används Skärlunda som 
exempel; 
 
Tabell 1, Skärlunda bergtäkt 
Namn Skärlunda 
Fastighetsnamn Borg 14:2 m fl (Skärlunda) 
Tillståndshavare NCC AB, NCC Industri, Ballast Mitt 
Exploatör ? 
Täkttyp Bergtäkt 
Kommun Norrköping 
Källa TDS BALLAST- 

BOKEN 
Bedömning 
Norrköping 

Bedömning 
 Kalmar 

Egen 
bedömning 

Årsproduktion (kton)  260 235* 300 260 250 
Marknadsandel (%) 32 30 38 32 31 
Livslängd (år) 3 10-15 >20  28 
Livslängd (årtal) 2009 2016-2021 >2026  2035 
Kvarv. mängd (Mton) 0,41 2,4-3,5** Ca 8  6,6 
Avstånd centrum (km)  20   8 
Övrig information NCC kommer att tvingas omgruppera snart eftersom de ska bryta 

där anläggningen ligger idag (BALLASTBOKEN). Täkten ligger 
ganska inklämd i ett berg som är omringat av åkermark och hus. 
De måste utöka sitt täktområde eller få en vattendom om de vill 
bryta mer än 6,6Mton till (Egen bedömning att de går 40 m ned på 
det som finns kvar inom verksamhetsområdet under 
anläggningen). (Se bilaga Q) 

Scenario Skärlunda antas ha en årsproduktion på ca 260 000 ton år 2007 för 
att sedan falla stadigt med ca 10 000 ton årligen till år 2011. Från 
och med år 2011 antas täkten ha en produktion på ca 210 000 ton 
fram till och med år 2035 då täkten antas stänga för gott. Skärlunda 
antas producera totalt ca 6,6 Mton ballast mellan åren 2007 och 
2035. 

*Baserat på ett medelvärde av 2003, 2004 och 2005 års totala leveranser i försörjningsområdet 
enligt SGU:s publikationer Grus, Sand och krossberg och % av marknaden enligt BALLASTBOKEN 
2006 
**Baserat på ett medelvärde av 2003, 2004 och 2005 års totala leveranser i försörjningsområdet 
enligt SGU:s publikationer Grus, Sand och krossberg och % av marknaden enligt BALLASTBOKEN 
2006 multiplicerat med livslängden. 
 
Förutom berg- och naturgrustäkter bör också potentiella alternativa 
ballastmaterial i försörjningsområdet undersökas. SGI har år 2003 inventerat 
anläggningar som producerar restprodukter som kan tänkas fungera som 
ballastmaterial (SGI 2003). Från projektansvarige för inventeringen, Ola Wik, 
erhölls en lista på sådana anläggningar i våra försörjningsområden. Enligt Wik 
(2007) är det känsligt att lämna ut sådana uppgifter, därför kan det tänkas att 
andra från Skanska nekas uppgifterna. Två av totalt tre företag på lista svarade 
på frågorna som skickades. 
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3.3.5 Steg 5: Sammanställning 
Det sista steget är att summera den totala tillgången på ballast i 
försörjningsområdet och jämföra den mot efterfrågan som räknats fram tidigare. 
Här summeras ballastproducenternas årsproduktion och försörjningsområde 
utifrån scenarierna. När en täkt antogs försvinna drogs den täktens 
årsproduktion bort. Säg exempelvis att vi har fyra täkter (A, B, C, D) som öppnar 
år 2006 och som producerar 250 000 ton berg var per år i ett försörjningsområde. 
Efter 2 år stänger täkt A och efter 3 år stänger täkt C, det femte året stänger täkt 
D. Då skulle tillgången på ballast i försörjningsområdet se ut som följande; 
 
Tabell 2, exempel på tillgång på ballast i ett försörjningsområde 
ÅR A kton/år B kton/år C kton/år D kton/år Summa 
2006 250 250 250 250 1000 
2007 250 250 250 250 1000 
2008 0 250 250 250 750 
2009 0 250 0 250 500 
2010 0 250 0 250 500 
2011 0 250 0 0 250 
Livsprod. 500 1500 750 1250  
 
Det är kolumnen Summa som är intressant här, genom att matcha den med 
behovet av ballast är materialförsörjningsmodellen färdig. Författarna valde att 
presentera två materialförsörjningsmodeller per försörjningsområden. Den första 
modellen baserades på Summan från kvarvarande mängder och tillstånds datum 
från TDS. Där var tanken att läsaren skulle få en klar bild av kvarvarande 
tillgångar på ballast i försörjningsområdet idag. Eftersom dessa mängder redan 
är tillståndsgivna har denna modell en mycket större säkerhet än den som är 
baserad på scenarier. Se exempel nedan; 

Materialförsörjningsmodell Linköping (5,2 ton/pers)
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Figur 12, materialförsörjningsmodell baserad på TDS 
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I modellen som baserades på TDS mängder användes idealscenariot istället för 
att anpassa täkternas antagna årsproduktion till Behov. Därför finns ett glapp 
mellan tillgång och efterfrågan (Behov och TDS) redan från början. När en 
bergtäkt stängde antogs andra ta över dess produktion tills att alla täkter stängt. 
År 2026 är alltså alla täkttillstånd från idag utgångna på exemplet ovan (figur 12). 
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Figur 13, materialförsörjningsmodell baserad på scenarier 

 
I modellen som baseras på scenarier antogs täkternas produktion följa det 
beräknade behovet i försörjningsområdet. År 2023 antas två täkter stänga vilket 
syns tydligt på staplarna för Scenario i figur 13. 
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4 RESULTAT OCH SLUTSATSER 
I detta avsnitt redovisas vad vi kommit fram till i de olika delarna 
Omvärldsfaktorer, Kvalitetskrav och Materialförsörjningsmodell. 

4.1 Omvärldsfaktorer 
Intervjuer och diskussioner ledde fram till att en rad omvärldsfaktorer 
identifierades. Den mest betydande omvärldsfaktorn som identifierades var 
klimatet. För att anpassa vårt samhälle och vår livsstil till klimatförändringarna 
kommer det att krävas stora insatser. Det finns en stor okunskap idag om exakt 
vilka insatser som kommer att krävas och hur dessa insatser kommer att påverka 
ballastbranschen. 
 
Ballastindustrin som är hårt reglerad av diverse lagar och förordningar påverkas 
också mycket av nya trender och idéer inom miljöområdet. Därför har vi 
analyserat den europeiska och svenska miljöpolitiken för att kunna förutspå nya 
trender i området. 
 

4.1.1 Klimatet 
1988 bildade the World Meteorological Organization (WMO) och United Nations 
Environment Programme (UNEP) the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC). IPCC:s roll var att undersöka om klimatförändringar höll på att 
äga rum, hur stora dessa förändringar skulle bli och vad som var orsaken till 
dessa förändringar. IPCC skulle även undersöka vilka åtgärder som kunde vidtas 
för att mildra klimatförändringarna. Organet skulle inte bedriva klimatforskning 
utan samla upp, granska och publicera forskning som utfördes av världens 
ledande klimatforskare. IPCC har sedan 1990 gett ut fyra utvärderingsrapporter. 
Den första gavs ut 1990 och den senaste kom i februari år 2007. Med varje rapport 
ökar säkerheten om vilka klimatförändringar som ägt rum, vilka som kommer 
äga rum och vad som är de bakomliggande orsakerna. 
 
IPCC:s rapporter är flitigt lästa och citerade av intresseorganisationer, politiker 
och övriga opinionsbildare eftersom forskningen som presenteras av IPCC är väl 
underbyggd och granskad. IPCC:s första utvärderingsrapport användes som 
information på FN-mötet i Rio de Janeiro 1992 när Förenta Nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) antogs. UNFCCC innehåller 
bland annat Agenda 21 och följs upp av representanter för de 150 
medlemsländerna varje år. IPCC:s andra utvärderingsrapport som gavs ut 1995 
användes som beslutsmaterial när Kyotoprotokollet skrevs in i UNFCCC 1997. 
 
IPCC:s fjärde utvärderingsrapport bygger på de tidigare men innehåller även ny 
forskning och korrigeringar till föregående rapporter. Rapporterna ändrar sig 
dock inte radikalt på några punkter, det är snarare säkerheten i påståendena som 
ökar. Hittills har endast en sammanfattning för beslutsfattare getts ut av IPCC:s 
fjärde utvärderingsrapport. I april 2007 kommer en delrapport som mer i detalj 
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beskriver effekterna av klimatförändringarna, i maj 2007 kommer en rapport där 
möjliga åtgärder för att mildra klimatförändringarna redovisas, sist kommer en 
sammanställning av alla tidigare rapporter i november 2007 (Naturvårdsveket 
(2007), Rapport 5677). 
 
Vad har hänt med klimatet? 
”Den globala koncentrationen i atmosfären av koldioxid, metan och dikväveoxid har ökat 
markant till följd av mänsklig aktivitet sedan 1750 och överstiger nu vida alla 
förindustriella värden som har kunnat fastställas med hjälp av borrkärnor av is som 
spänner över flera tusen år tillbaks i tiden (se figur SPM-1). Den globala ökningen av 
koldioxidhalten beror i första hand på utnyttjandet av fossila bränslen och ändrad 
markanvändning, medan ökningen av metan och dikväveoxid främst beror på 
jordbruket.”  
(Naturvårdsveket (2007), Rapport 5677, Sida 12, stycke 2.) 
 
På samma sida säger IPCC att den globala koncentrationen av koldioxid, som är 
den viktigaste växthusgasen, i atmosfären har ökat från omkring 288 ppm 
(förindustriell nivå) till 379 ppm år 2005. Den naturliga variationen av koldioxid i 
atmosfären har de senaste 650 000 åren legat mellan 180-300 ppm. Det är så långt 
bakåt i tiden man idag kan mäta på isprover. Metankoncentrationen i atmosfären 
har ökat på ett likartat sätt.  Koncentrationen av koldioxid i atmosfären har 
dessutom ökat snabbare de senaste 10 åren (1,9 ppm per år) jämfört mot sedan 
man började mäta koldioxidkoncentrationen direkt i atmosfären (1,4 ppm per år 
mellan 1960 och 2005).  Ökningen av koncentrationerna av växthusgaserna i 
atmosfären speglar utsläppen av fossil koldioxid. Under 1990-talet släptes ca 23,5 
GtCO2 ut per år, under åren 2000-2005 släptes ca 26,4 GtCO2 ut per år. Dessa 
uppskattningar är dock mycket osäkra (Naturvårdsveket (2007), Rapport 5677). 
 
”Kunskaperna om antropogen uppvärmning och nerkylning av klimatet har ökat sedan 
den tredje utvärderingsrapporten (TAR) kom ut, och det är högst troligt att den 
genomsnittliga globala nettoeffekten av mänsklig aktivitet på klimatet sedan 1750 har 
varit uppvärmning, med en strålningsdrivning på +1,6 [+0,6 till +2,4] W m-2..”  
(Naturvårdsveket (2007), Rapport 5677, Sidan 14, stycke 3.) 
 
Med ”antropogen” menas framställt av människan. Med ”högst troligt” menas att 
den är ca 90 % chans att påståendet är riktigt. Därmed är det praktiskt taget 
bevisat att människan ligger bakom växthuseffekten. De kritiker som ifrågasätter 
påståendet är mycket få i forskarvärlden. Uppgifterna brukar istället ifrågasättas 
av politiska skäl (Stern 2006). 
 
”Elva av de senaste tolv åren (1995–2006) återfinns bland de tolv varmaste år som 
registrerats i fråga om global yttemperatur (sedan 1850).”  
(Naturvårdsveket (2007), Rapport 5677, Sidan 16, stycke 3.) 
 
Den sammanslaga temperaturökningen mellan år 1906 och 2005 är 0,74˚C. 
Världshaven har absorberat 80 % av den värme som tillförts klimatsystemet, 
vilket i sin tur leder till att havsnivån stiger. Avsmältning av bergglaciärer och 
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snötäcken, samt från inlandsisarna på Grönland och Antarktis har också bidragit 
till en höjning av havsytan. Det är mycket troligt (ca 80 % chans) att ökningen i 
havsytenivån ökade i hastighet mellan 1800 och 1900-talet. Man beräknar att 
havsytans sammanlagda höjning under 1900-talet är 0,17 meter (0,12–0,22). De 
ökade temperaturerna har också gett upphov till kraftigare vindar överlag, 
ändrade vindmönster, fler tropiska cykloner i norra Atlanten samt fler dagar med 
varmt väder. 
 
Många observationer på extremt väder har gjorts de senaste åren. 
Medeltemperaturen i Arktis ökar snabbt samtidigt som Arktis istäcke minskar. 
Den yta som täcks av årstidsbunden tjäle på norra halvklotet har minskat med 7 
% sedan år 1900. Nederbörden har ökat avsevärt bland annat i de Amerikanska 
kontinenterna och i norra Europa de senaste 15 åren. Torka har ökat i bland annat 
Medelhavsområdet och delar av södra Asien. Skyfall har blivit vanligare på de 
flesta landområden. Det finns indikatorer på att nederbördsmönstren håller på 
att ändras (Naturvårdsveket (2007), Rapport 5677). 
 
Orsakerna till allt detta tros med varierande säkerhet vara mänsklig aktivitet. Det 
är mindre än 5 % sannolikhet att de senaste 50 årens globala klimatförändringar 
kan förklaras utan någon yttre påverkan (mänsklig påverkan). Lokala 
klimatförändringar är svårare att påvisa. 
 
Vad kommer att hända med klimatet fram till år 2100? 
Eftersom det är mycket svårt att förutspå hur mycket CO2-ekvivalenter världen 
kommer att släppa ut i framtiden har IPCC sedan den första rapporten år 1990 
arbetat med utsläppsscenarier. Ett utsläppsscenario är en möjlig framtidsversion 
av världens utsläpp av växthusgaser. Genom att använda sig av ett antal familjer 
av utsläppsscenarier kan IPCC göra prognoser på framtida klimatförändringar. 
De olika scenarier som behandlas i Naturvårdsveket (2007), Rapport 5677 är 
B1,A1T, B2, A1B, A2 och A1FI. Dessutom har man använt sig av ett halvdussin 
olika klimatmodeller, alla med lite olika antaganden. Scenarierna beräknas 
balansera sig på omkring 600, 700, 800, 850, 1250 respektive 1550 ppm CO2-
ekvivalenter i atmosfären år 2100. Med balansera sig menas att det år 2100 
kommer att släppas ut så mycket CO2-ekvivalenter i atmosfären att 
koncentrationerna varken ökar eller minskar. Nedan ges tre exempel på 
utsläppsscenarier: 
 
”A1. I A1-familjen beskrivs en framtida värld med mycket snabb ekonomisk tillväxt, 
snabb introduktion av ny och effektivare teknik, en befolkningsökning fram till mitten av 
seklet och därefter en befolkningsminskning. Huvudteman är utjämning mellan regioner, 
kapacitetsuppbyggnad och utökat socialt och kulturellt utbyte, med en betydande 
utjämning av de regionala skillnaderna i inkomst per capita. A1-familjen indelas i tre 
undergrupper som beskriver olika tekniska utvecklingsvägar för energisystemet. De tre 
A1-grupperna skiljer sig åt i fråga om den tekniska utvecklingens tyngdpunkt: 
fossilbränsleintensiva energikällor (A1FI), icke fossilbaserade energikällor (A1T), eller en 
balans mellan alla typer av energikällor (A1B) (där man med balans menar att man inte 



 33 

förlitar sig enbart på en typ av energikälla, under antagandet att alla tekniker för 
energiförsörjning och energianvändning har förbättrats i jämförbar mån).”  
(Naturvårdsveket (2007), Rapport 5677, Sidan 34, stycke 1.) 
 
”A2. A2-familjen beskriver en heterogen värld. Det underliggande temat är 
självförsörjning och bevarande av lokal identitet. Befolkningsutvecklingstrenderna 
konvergerar mycket långsamt mellan regionerna, vilket resulterar i en kontinuerligt 
växande befolkning. Den ekonomiska utvecklingen är framför allt regional och 
inkomstökningen per capita och den teknologiska förändringen är mer fragmenterad och 
långsammare än i övriga familjer.”  
(Naturvårdsveket (2007), Rapport 5677, Sidan 34, stycke 2.) 
 
”B1. B1-familjen beskriver en konvergerande värld med samma 
befolkningsutvecklingsmönster som A1, med en topp kring 2050 och därefter en 
minskning, men med en snabbare förändring av den ekonomiska strukturen mot en 
ekonomi grundad på tjänster och information. Den materiella intensiteten minskar och 
ren och resurseffektiv teknik införs. Tyngdpunkten ligger på globala lösningar för 
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, med ökad rättvisa, men utan ytterligare 
klimatinitiativ.” 
(Naturvårdsveket (2007), Rapport 5677, Sidan 34, stycke 3.) 
 
De projektioner som utförts 1990 med hjälp av utsläppsscenarierna ovan 
förutspådde en genomsnittlig global medeltemperaturökning mellan 0,15 till 
0,30°C per årtionde mellan 1990 och 2005, de observerade värdena var en ökning 
på omkring 0,20°C per årtionde. Kortsiktigt verkar prognoserna alltså hålla. 
 
I figur 14 nedan redovisas hur de olika scenarierna bedöms påverka klimatet. 
Den globala medeltemperaturen kommer att öka med mellan 1,1 till 6,4°C och 
havsytan kommer att stiga med mellan 0,18 till 0,59 meter till år 2100. I denna 
fjärde utvärderingsrapport har man fört in begreppet kolcykelns återkoppling 
(carbon feedback). Man har funnit att uppvärmningen tenderar att minska havets 
och markens förmåga att ta upp koldioxid ur atmosfären vilket leder till att 
andelen antropogena växthusgaser som blir kvar i atmosfären ökar. Denna effekt 
är större än man tidigare trott och har påverkat exempelvis scenario A2 med en 
hel grad Celsius i ökning mot tidigare IPCC rapporter. Havsytenivåerna har 
justerats upp med 10 % mot tidigare IPCC rapporter. 
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Figur 14, scenariotabell (Naturvårdsveket (2007), Rapport 5677, sida 27) 

 
Figur 15, graf över olika scenarier, (Naturvårdsveket (2007), Rapport 5677, sida 28) 

 
Figur 15 visar framtida temperaturer utifrån de olika scenarierna. De gråa 
områdena längst till höger är osäkerheterna på de olika scenarierna. 
 
Alla scenarier visar liknande geografiska mönster, nämligen att uppvärmningen 
blir störst över land och särskilt över de nordligaste breddgraderna. Dessa 
scenarier stämmer väl överens med väderobservationer som gjorts de senaste 15 
åren. Snötäcken förväntas minska och i områden med permafrost förväntas 
tödjupen att öka rejält. Sannolikheten att värmeböljor och skyfall kommer att öka 
är över 90 %. Havsisarna förväntas krympa vid bägge polerna. Eftersom haven 
värms upp förväntas framtida tropiska cykloner (orkaner och tyfoner) att öka i 
styrka. Figur 16 nedan visar förväntade temperaturförändringar enligt IPCC: 
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Figur 16, förväntade temperaturförändringar, (Naturvårdsveket Rapport 5677, 2007, sidan 30) 

 
”Lågtrycksbanorna kommer enligt projektionerna att flytta mot polerna, vilket medför 
förändringar av vind-, nederbörds- och temperaturmönster, en fortsättning på de trender 
som i stor omfattning observerats under de senaste femtio åren.” 
 (Naturvårdsveket (2007), Rapport 5677, Sidan 31, stycke 2) 
 
För Sverige innebär detta ökade temperaturer, mindre snö och grundare tjäldjup, 
mer årsnederbörd och fler skyfall samt mer och kraftfullare vindar. SMHI har 
gjort en lokal temperatur- och nederbördsprognos över Sverige för 
utsläppsscenario B2. Man har använt sig av en av de halvdussin klimatmodeller 
som IPCC använder. Scenario B2 ligger i mitten av de utsläpps scenarier som 
IPCC givit ut med en stabiliseringsnivå på 800 ppm CO2-ekvivalenter år 2100. 
Här bör nämnas att det är svårt att skapa så lokala klimatmodeller som figurerna 
17 till 19 redovisar. IPCC:s globala klimatmodeller är mer tillförlitliga.  Figur 17 
visar skillnaden i årsnederbörd mellan perioderna 1961-1990, 2011-2040, och 
2041-2070. I figur 18 visar den vänstra bilden den procentuella ökningen i 
årsnederbörd mellan perioderna 1961-1990 och 2011-2040. Den högra bilden visar 
samma sak för perioderna 1961-1990 och 2041-2070. Områden som drabbas hårt 
är västkusten mellan Strömstad och Halmstad samt Jämtland Västerbotten och 
Norrbottens län. Nederbörden ökar ytterligare för perioden 2071-2100. Se bilaga 
A och B för längre prognoser. 
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Figur 17, årsnederbörd i Sverige år 1961-1990 t.v., år 2011-2040 i mitten samt år 2041- 2070 t.h. 
(Bilaga A) 

   
Figur 18, förändring i årsnederbörd i Sverige mellan perioderna 1961-1990 och 2011-2040 t.v. 
samt mellan 1961-1990 och 2041-2070 t.h. (Bilaga A)  

 
I bilaga B finns prognoser på framtida årstidstemperaturer i Sverige jämfört med 
perioden 1961-1990. Även denna prognos har tagits fram av SMHI år 2005. I figur 
19 redovisas några årsmedeltemperaturer: 
 

 
Figur 19, skillnad i årsmedeltemperatur i Sverige mellan perioderna 1961-1990 och 2011-2040 
t.v. samt mellan 1961-1990 och 2041-2070 t.h. (Bilaga B) 

 
Temperaturerna i Sverige fortsätter att öka även under perioden 2071-2100 (Se 
bilaga B). Medeltemperaturen i Sverige beräknas stiga med ca 1,5°C de närmsta 
30 åren och med ytterligare ca 1°C mellan år 2041-2071 mot dagens temperaturer. 
Vintermedeltemperaturerna ökar kraftigare i hela Sverige än 
årsmedeltemperaturerna. Norra Sveriges klimat kommer troligen att ändra sig 
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mest i landet eftersom de förutom störst vintertemperatur ökning också får en 
relativt stor ökning i årsnederbörd. 
 
I Naturvårdsverket (2003), Rapport 5316 har man använt sig av en äldre 
klimatmodell för att beräkna temperaturhöjningar och nederbörd än de som 
redovisas som bilagor i denna rapport. Resultaten är dock likartade med SMHI:s 
modell från 2005. Rapport 5316 har dessutom försökt göra en beskrivning av 
resultaten: 
 
”I SWECLIM:s scenarier från 200211 ökar årsmedeltemperaturen i Sverige med 2,5-4,5 
°C på 100 års sikt… En sådan ökning i medeltemperatur gör att vegetationsperioden 
skulle förlängas med 1-2 månader i Sverige. De beräknade regionala förändringarna i 
nederbörd och avdunstning visar betydande variationer. Ökningarna i både nederbörd (P) 
och nettot av nederbörd och avdunstning (PE) är som störst under vintern. Över stora 
områden beräknas nederbörden då öka med 30-60 %. Längs den norska atlantkusten 
skiljer sig beräkningarna åt mer vilket beror på att västvinden påverkas olika i 
modellerna. Under sommaren minskar nederbörden med 20-40 % i Danmark, Sydsverige 
och Sydnorge. Minskningen av P-E är även den i dessa södra regioner större eftersom 
avdunstningen ökar. Vattenföringsförändringarna följer i stort förändringarna i 
nederbörd – avdunstning (PE) vilket innebär ökad vattenföring i norr och minskad 
vattenföring i söder. Den i dag karakteristiska vårfloden blir mer oregelbunden och 
mindre kraftig i genomsnitt. Översvämningsriskerna beräknas minska under våren men 
öka under andra årstider... Resultaten tyder på små till kraftiga förändringar i marknära 
vindar. Den högre temperaturen gör att snötäcket blir mindre omfattande och 
kortvarigare, trots nederbördsökningar inom stora områden.”  
  
(Naturvårdsverket (2003), Rapport 5316, Sidan 32.) 
 
I bilaga C och D finns projektioner från SMHI år 2005 för temp och nederbörd i 
Europa fram till år 2100. Områdena runt Medelhavet kommer att drabbas 
hårdast, med både kraftiga temperaturökningar och ca 30 % mindre 
årsnederbörd (Naturvårdsverket (2003), Rapport 5316). 
 
IPCC påpekar att den antropogena uppvärmningen och höjningen av havsnivån 
kommer att fortsätta i flera århundraden även om koncentrationen av 
växthusgaser i atmosfären skulle stabiliseras. Detta beror främst på att haven 
reagerar mycket långsamt på temperatur förändringar. 
 
Man har också funnit att även om vi helt skulle sluta släppa ut växthusgaser idag 
så skulle den globala medeltemperaturen öka med ca 0,1°C per årtionde de 
närmsta 20 åren eftersom världshaven ännu inte har balanserat sig med luften. I 
Stern Review (Stern 2006) hävdar man att uppvärmning kan fortgå i upp till 30 
till 50 år om vi helt slutar släppa ut växthusgaser idag. Stern Review baserar sig 
delvis på IPCC:s tredje utvärderingsrapport men även på ny forskning. 
Rapporten har tagits fram av det brittiska finansdepartementet. Syftet med 
rapporten är att undersöka och belysa samhällskostnaderna som utsläppen av 
växthusgaser kommer att skapa i framtiden. Just nu är det för billigt att släppa ut 
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koldioxid menar Stern (2006), eftersom skadorna som växthusgaserna orsakar 
samhället ej täcks av marknadspriset. Rent vetenskapligt har dock IPCC:s fjärde 
rapport större tyngd än Stern Review som använder sig av äldre IPCC material 
eller av ny forskning som inte granskats lika noga som IPCC:s. I Stern Review har 
man beaktat händelser som enligt IPCC bedöms ha låg sannolikhet att inträffa 
när man satt pris på växthusgaserna. Många kritiker hävdar att Stern Review här 
överdriver riskerna. Å andra sida kan man säga att IPCC gör en alltför 
konservativ utvärdering av utsläppsscenarierna eftersom man i tidigare 
rapporter alltid redovisar de mest sannlika resultaten och inte beaktar resultat 
som har låg sannolikhet att inträffa. Vid enkel riskbedömning brukar man 
multiplicera sannolikhet med konsekvens för att få ut risken. Om det finns en 10 
% sannolikhet att temperaturökningen ger katastrofala följder (som ännu icke 
skådade svältkatastrofer, global ekonomisk depression eller liknande) bör detta 
beaktas menar kritkerna till IPCC:s utsläppsscenarier (Stern 2006). Det ligger en 
viktig poäng i denna kritik. 
 

4.1.2 Globala konsekvenser p.g.a. klimatförändringarna 
Sverige kommer att drabbas indirekt av klimatförändringarna eftersom vi idag 
lever i en globaliserad värld. Om exempelvis Indiens eller Kinas ekonomi skulle 
kollapsa så skulle hela världen lida. Därför ligger det i västvärldens intresse att 
hjälpa u-länderna (Stern 2006). 
 
Någonstans runt 2°C höjning av den globala medeltemperaturen börjar riskerna 
bli så höga att även mycket dyra åtgärder för att förhindra ytterligare 
tempökningar är befogade, se figur 20 (Stern 2006). För att inte överstiga 2°C bör 
världen försöka få en balans av växthusgaser i atmosfären på runt 450-550ppm. 
Eftersom vi idag är så beroende av fossila bränslen är en balans på mindre än 
450ppm för dyrt för att vara ekonomiskt försvarbart. Det vill säga; fördelarna 
uppväger inte nackdelarna med att gå under 450ppm. 
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Figur 20, möjliga klimateffekter, (Stern Review (2006) sida 57, kapitel 3) 

 
Om världens länder idag avsatte ca 1 % av sin BNP per år för att anpassa 
samhället och livsstilen för att klara och mildra klimatförändringarna kommer vi 
slippa att betala mellan 5-20 % i BNP per år efter år 2050 för att anpassa oss till 
värre klimatförändringar (Stern 2006). Just denna beräkning av Stern Review har 
utsatts för kraftig kritik. Kritikerna hävdar att Stern Review kan överskatta 
kostnaderna för klimatförändringar med upp till 40 %. Det är dock värt att notera 
att vi ändå tjänar på att avsätta 1 % av BNP per år för anpassning. 
 
Även om medeltemperaturen ökar med bara 2°C kommer många länder att lida 
av färskvattenbrist och minskande skördar, däribland Medelhavsregionen. Detta 
innebär att många investeringar i dammar och andra vattenlagringssystem 
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kommer att tvingas fram inom de närmsta decennierna. Konflikter om 
vattentillgångar som floder kommer att öka under samma tidsperiod. Det finns 
en risk att väderfenomen som monsunregnet och el Nino ändrar mönster i 
framtiden. Detta skulle slå särskilt hårt emot Indien. Det finns också en risk för 
att Grönlandsisen börjar smälta irreversibelt om medeltemperaturen överstiger 
2°C. Denna process skulle på ca 1000 års tid höja havsytan med ca 7 meter. 
Djurarterna är inte vana vid dessa ”snabba” temperaturförändringar och bara 
2°C höjning av medeltemperaturen kan leda till att 15-40 % av alla landdjur 
riskerar att utrotas (Stern 2006). 
 
Stern Review har även sammanställt forskning om hur olika väderfenomen 
påverkas av ökande temperaturer och klimatförändringarna (Stern 2006). Man 
har funnit att luftens förmåga att bära vatten ökar exponentiellt med 
temperaturen. Detta kommer leda till att vattencykeln intensifieras vilket i sin tur 
medför kraftfullare tork- och regnperioder samt att mer energi förs in 
vädersystemen. Denna extra energi kommer att leda till fler och kraftfullare 
oväder som stormar och skyfall i framtiden. Extremtemperaturer kommer att öka 
som en konvex funktion av medeltemperaturen. Det kommer alltså att komma 
betydligt fler extremt varma dagar i takt med att temperaturen ökar. Värmeböljor 
som den i Paris år 2003 kommer att bli vanliga till år 2050. Stormskador kommer 
att öka med kubiken på vindstyrkan. Eftersom energin ökar i vädersystemen 
kommer även vindstyrkorna att öka i framtiden. Kostnader för kustförsvar, det 
vill säga skydd mot höjd havsnivå, ökar med kvadraten på nivåhöjningen. 
Många av väldens kustnära städer kommer att tvingas spendera stora summor 
på att bygga vallar och liknande försvarssystem. Bostäder i 
översvämningsområden kommer att falla i värde, något som redan har börjat 
hända i New Orleans efter orkanen Katarina och i Londons lågland (Stern 2006). 
Någonstans runt år 2050 kommer kostnaderna av klimatrelaterade skador uppgå 
till mellan 0,5-1 % av världens BNP om utsläppstrenderna fortsätter som idag 
(business as usual). Därefter kommer kostnaderna bara att öka (Stern 2006). 
 

4.1.3 Konsekvenser i Sverige p.g.a. klimatförändringarna 
Sverige har ännu inte någon bra konsekvensbeskrivning för de olika scenarier 
som IPCC använder sig av. Men enligt Stern Review (Stern 2006) kommer 
Skandinavien att få en positiv nettoeffekt av temperaturökningen på grund av 
lägre uppvärmningskostnader, bättre skördar, ökad turism och mindre dödlighet 
på grund av kyla om temperaturökningen inte överstiger 2°C. Stern Review 
påpekar också att vi på dessa breddgarder kommer att uppleva den snabbaste 
uppvärmningstakten vilket kommer att påverka ekosystemet och vissa lokala 
näringar. 
 
SGI (Statens geotekniska institut) har på uppdrag av regeringen tagit fram en 
handlingsplan för att förutse och förebygga risker för bland annat ras och skred 
med anledning av klimatändringarna (SGI (2006) Varia 560:1). De 
väderprognoser man använt sig av är bilaga A till D. SGI påpekar att: 
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”En klimatförändring som medför ökad nederbörd och fler skyfall kommer att bidra till att 
risken för slamströmmar, skred och ras blir större och att erosionen kommer att öka. 
Skred, ras och slamströmmar sker redan idag men kan komma att öka i samband med 
klimatförändringarna, eftersom det kan bli fler nederbördsdagar och häftigare regn. De 
områden som kommer att påverkas är främst de som redan för dagens förhållanden är 
kända skred- och rasområden…”  
 (SGI (2006) Varia 560:1, Sida 43) 
 

 
Figur 21, Frekvens av skredärr och raviner, (SGI (2006) Varia 560:1, sida 43,) 

 
”De ökade nederbördsmängderna ger upphov till större ytavrinning och därmed högre 
vattenföring och vattenstånd i vattendragen. Detta kan leda till ökad erosion samt att 
större områden än idag kan komma att översvämmas. Grundvattenbildningen kommer 
att öka med höjning av grundvattenytan och ökade portryck som följd i stora delar av 
Norden. Ökningen kan ge problem för bebyggelse med skred, ras, erosion, 
vatteninträngning i grundkonstruktioner och källare, upptryck mot vattentäta 
konstruktioner, minskad bärförmåga i jorden samt dräneringssystem som överbelastas 
m.m. Den ökade nederbörden kan leda till försämrad släntstabilitet och bärighet för vägar, 
järnvägar och tekniska system såsom vatten- gas- och kraftledningar samt 
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kraftverksdammar, men även strandnära områden och förorenad mark kan komma att 
påverkas av erosion och utlakning av föroreningar…” 
 (SGI (2006) Varia 560:1, Sida 43) 
 
SGI utrycker oro över att man än idag inte räknar med den väntade ökande 
nederbörden när man dimensionerar ny, eller förstärker befintlig, infrastruktur 
även fast livslängden beräknas vara så pass lång att objektet med all säkerhet 
kommer påverkas av klimatförändringarna (SGI (2006) Varia 560:1). Detta 
kommer förmodligen leda till att många objekt kommer måsta förstärkas 
ytterligare i takt med att nederbörden ökar. SGI rekommenderar att nya 
dimensioneringsnormer tas fram där man har en mer långsiktig inställning till 
klimatförändringarna än idag. Idag arbetar SGI främst med att kartlägga 
skredrisken i Göta Älvdals- området, eftersom detta område redan är 
problematiskt. Men man avser att kartlägga skredrisken i hela Sverige de 
närmsta åren. 
 
De områden som är känsliga för erosion eller översvämningar behandlas i SGI 
(2006) Varia 560:2. På figur 22 nedan kan man se vilka områden som idag har 
problem med erosion. De områden som bedöms drabbas hårdare i takt med 
klimatförändringarna är de som är utsatta för vind, vågor eller strömmande 
vatten. Man arbetar i dagarna med att kartlägga erosionsriskerna mer i detalj. 

 
Figur 22, Områden med risk för erosion, sida 27, SGI (2006) Varia 560:2 
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De senaste åren har många områden i Sverige drabbats av översvämningar. 
Översvämningarna beror främst på stora nederbördsmängder som föll under 
några dagar, men även i vissa fall på kraftiga vindar som pressar upp vatten på 
land som vid stormen Gudrun 2005. Sådana väderhändelser väntas bli vanligare i 
framtiden (SGI (2006) Varia 560:2). De så kallade 100 år flödena kommer att bli 
upp till 5 gånger vanligare i framtiden enligt Räddningsverket (2004). Långvariga 
investeringar som teknisk infrastruktur (bland annat vägar, järnvägar, vatten- 
och avloppsförsörjning samt energianläggningar) bör dimensionernas med 
klimatförändringarna i åtanke, något som inte görs idag. Trummor och broar på 
viktiga leder måste klara extrema vattenflöden så att framkomligheten kan 
garanteras. Kommunernas dagvattensystem bör ses över så att de klarar den 
väntade ökade nederbörden. Anläggningar som kan skapa stora föroreningar 
eller andra sanitära olägenheter om de blir översvämmade, exempelvis 
reningsverk eller deponier, samt vattentäkterna måste skyddas särskilt. 
Vårflödena kommer att bli mer sparsamma vid ett varmare klimat. Istället 
kommer sommar och höstregnen att generera mer översvämningar än idag. 
Vattenregleringen i de större sjöarna behöver ses över av denna anledning. 
Räddningsverket har sedan 1998 gjort översiktliga översvämningskarteringar 
över Sveriges kommuner. Man har även utfört översiktliga karteringar över 
markens stabilitet i bebyggda områden sedan 1987 (Räddningsverket 2004). 
Tanken är att kommunerna ska kunna använda underlaget till att göra 
sårbarhetsanalyser och bedöma om förebyggande åtgärder är lönsamma eller 
inte. Staten har sedan 1987 betalat ut 25 miljoner kr årligen åt olika kommuner för 
förebyggande åtgärder mot ras, skred och översvämningar. Räddningsverket 
bedömer att Sveriges kommuner utan detta bidrag knappt skulle ha utfört några 
förebyggande åtgärder alls.  
 
Vem har ansvaret för att anpassa samhället till klimatföreningarna? Den frågan 
ställde SMHI i sin undersökning ”Anpassning till klimatförändringar…” 
(Rummukainen m.fl., 2005). Man frågade ett 30 tal statliga myndigheter, 
kommuner och landsting. Myndigheter ansåg sig ha ansvar för sin sektor 
(vägverket för vägnätet osv.) men kommunerna och landstingen saknade en klar 
ansvaruppdelning. De kommuner som redan drabbat av översvämningar eller 
andra ”klimatolyckor” är de som börjat analysera sina risker djupare 
(Rummukainen m.fl. 2005). Det verkar som att kommunerna först måste drabbas 
för att börja arbeta förebyggande med dessa frågor. Förmodligen kommer detta 
ändras i takt med att fler kommuner drabbas. Vissa havsnära kommuner som 
Halmstad har börjat utreda vad en höjning av havsytan skulle innebära för 
kommunen. Kristianstad har redan börjat bygga vallar mot Helge å, vallarna är 
dock anpassade till dagens klimat. Malmö dimensionerar sina nya 
dagvattenledningar med större kapacitet för att kunna möta 
klimatförändringarna. Boverket har ännu inte ändrat sina byggnormer för att 
klara de nya klimatförutsättningarna. Banverket kommer bara att använda sig av 
historiska värden när man tar fram sina dimensioneringskrav. Vägverket håller 
nu på att identifiera särskilt sårbara och viktiga vägavsnitt som kanske kommer 
att förstärkas i ett senare tillfälle. Man anser inte att den senaste tidens ökade 
nederbörd faller utanför de normala värdena (VV Publ 2002:156). I övrigt utför 
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Vägverket bara punktvis reparationer där skada redan inträffat (Rummukainen 
m.fl. 2005). 
 
Just nu beror bristen på förebyggande åtgärder på två saker; man vet inte vem 
som är ansvarig och man vet inte hur man kommer att påverkas. Det pågår jus 
nu ett omfattande insamlande av information om konsekvenserna för 
klimatförändringarna på både sektoriell, läns- och kommunnivå för att möta just 
detta kunskapsbehov. I takt med ökande kunskap kommer också ansvar att 
fördelas bland ovan nämnda aktörer (Rummukainen m.fl. 2005). 
Sårbarhetsanalyser kommer visa på svagheter i städerna och övrig teknisk 
infrastruktur. Hur stora dessa svagheter är och hur stora investeringar som måste 
göras för att åtgärda svagheterna är svårare att uppskatta. Stern Review (Stern 
2006) har föreslagit att alla länder bör avsätta motsvarande 1 % av BNP för att 
dels anpassa sig till klimatförändringarna och dels mildra klimatförändringarna. 
Anpassningen handlar om att bygga om samhället för att klara förändringarna, 
mildringen handlar om att minska koldioxidutsläppen så att temperaturökningen 
inte blir så stor. Om vi antar att en tredjedel av denna procent går till anpassning 
av infrastruktur skulle detta innebära att ytterliga drygt 8 miljarder skulle 
investeras årligen för att anpassa Sverige för det nya klimatet fram till år 2050 
(baserat på en BNP på 2500 miljarder per år). Dessa 8 miljarder kan jämföras med 
att regeringen år 2007 har budgeterat ca 30 miljarder för att täcka alla kostnader 
för Vägverket och Banverket (Regeringen (2007)). 
 
Specialister på bland annat dränering, VA-system och grundläggningsmetoder 
kommer att vara eftertraktade de närmsta decennierna. Särskilt i de områden 
som kommer att drabbas hårdast av klimatförändringarna. Dessa områden har 
redan börjat utkristallisera sig, men läget kommer att bli mer klart inom ett par 
år. Nya anpassningsbranscher som exempelvis kustförsvar, dvs. skydd mot 
erosion och havsytehöjning, kommer att växa fram i takt med att ett behov 
uppstår (Stern 2006). 
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4.1.4 Global klimatpolitik 
Idéerna som tas upp i Stern (2006) är långt ifrån nya. Utvecklingen i 
klimatpolitiken verkar gå åt samma håll nu som den gjorde för 15 år sedan. Det 
är troligt att klimatpolitiken även i framtiden kommer att vara långsiktig och 
förutsägbar. Faktum är att det är en av huvudprinciperna i Stern (2006). 
Näringslivet måste ha klara långsiktiga spelregler och tydliga incitamenten för att 
kunna anpassa sin verksamhet åt önskvärt håll. Därför är det bra att kunna lite 
om hur klimatpolitiken ser ut idag. Det dokument som styr Sveriges miljöpolitik; 
”Miljömålen” är också tänkt att vara långsiktigt (Naturvårdsverket 2006-06).  
 
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste avtal och principer som styr 
klimatarbetet idag. 
 
UNEP mötet i Rio de Janeiro 1992 
Mötet ledde till att ramkonventionen UNFCCC antogs. Ett av de 5 dokumenten 
som ingick i den första UNFCCC var Agenda 21. Agenda 21s syftade var att lösa 
de stora klimatproblemen till år 2100. Mycket av det man diskuterade i Agenda 
21 är högaktuellt idag. En vidareutveckling av Agenda 21 är Sveriges 16 miljömål 
(Naturvårdsveket 2006-06). I Riodeklarationen (UNFCCC) där Agenda 21 ingår 
finns 5 principer som varav ett par kommit att bli styrande för dagens 
miljöarbete. Därför är det bra att känna till dessa principer: 
 
1. Kretsloppsprincipen. Samhället bör i största möjliga mån imitera 
naturen genom att skapa nya produkter av återvunnet material och dra ner sin 
förbrukning av ändliga resurser till ett minimum. 
 
2. Förorenaren betalar-principen. 
 
3. Försiktighetsprincipen. Miljön och ej förorenaren ska hanteras 
försiktigt. Vid misstanke om förorening behöver ej bevis inväntas för att stoppa 
verksamheten. 
 
4. Substitutionsprincipen. Om det finns en bättre produkt ur 
miljösynpunkt ska den väljas. 
 
5. Subsidiaritetsprincipen. Beslut ska tas och genomföras så när de 
berörda som möjligt. 
 
Det är framförallt princip 1 som börjat tillämpas mer och mer, även princip 2 är 
högaktuell med EU:s utsläppsrätter, koldioxidskatter mm. Den tredje principen 
finns i viss mån inbyggd i Miljöbalken där tillståndspliktiga verksamheter måste 
”bevisa sin oskuld”, något som är ovanligt i annan lagstiftning. 
 
Substitutionsprincipen tillämpas redan till viss mån i de offentliga 
upphandlingarna. Enligt Naturvårdsverket (2005), Rapport 5520, ställer ca 60 % 
av de offentliga organisationerna miljökrav i sina upphandlingar. Men ca hälften 
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av dessa miljökrav är så vagt formulerade att de inte påverkar upphandlingen. 
Det samma gäller de statliga ramavtalen. Målet i rapporten är att 80 % av alla 
offentliga organisationer ska ställa tydliga miljökrav i sina upphandlingar och att 
90 % av alla statliga ramavtal ska innehålla tydliga miljökrav till år 2010. Vägen 
dit går enligt Naturvårdsverket (2005), Rapport 5520, genom korta steg där 
område efter område ses över och där tjänstemännen utbildas i miljövänlig 
upphandling. Idag vågar inte många av de statliga upphandlarna ställa miljökrav 
i upphandlingarna av rädsla för att bryta mot LOU. Vägverket har tillsammans 
med Sveriges tre största städer utformat gemensamma miljökrav vid sina 
upphandlingar av entreprenader och tjänster (VV Publ 2006:105). Miljökraven 
har utformats som ett led i att klara Sveriges miljömål och miljökvalitetsnormer 
vilka kommer att behandlas senare i denna rapport.  
 
Den femte principen i Agenda 21, subsidiaritetsprincipen, är den som fått minst 
genomslagkraft. Det beror på att rikets intressen kan krocka med de kommunala 
(exempelvis en vindkraftpark). Då får ofta de ”mest berörda” offras för den större 
allmännyttan. I Stern Review (Stern 2006), som annars är väldigt lik Agenda 21 i 
sin uppbyggnad, nämns mycket lite om att ta beslut på låg nivå. Stern Review 
hävdar snarare det motsatt;, att ett stort globalt organ, liknande WTO (world 
trade organisation), bör blidas. Organets uppgift skulle vara att övervaka 
internationella lagar/avtal om utsläpp av växthusgaser (Stern 2006). Många 
kommuner har Agenda 21 som sin långsiktiga klimatstrategi än idag. Eftersom 
alla kommuner i Sverige fick i uppgift att utveckla sin lokala Agenda 21 då 
Sverige skrev på UNFCCC 1992. Agenda 21 behandlar även globala 
välfärdsproblem. Klimatarbete kommer alltid att prioriteras bort när människors 
grundläggande behov inte är uppfyllda. Därför behöver alla människor på jorden 
komma upp i en viss levnadsstandard för att klimatförändringar ska kunna 
genomföras. De rika länderna måste ta ett ansvar här, dels genom att 
tillhandahålla ny energieffektiv teknik och dels genom att ge ekonomiskt stöd. 
Även detta påstående backas av Stern Review som förespråkar 
skuldavskrivningar eller stora ekonomiska bidrag till u-länder för att accelerera 
deras utveckling till i-länder. Teknikidén har implementerats i Kyotoprotokollet 
(se nästa sida).  
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Kyotoprotokollet 
År 2005 trädde Kyotoprotokollet ikraft tack vare att Ryssland valde att ratificera 
protokollet. Det syftar till att sänka medlemsländernas växthusgasutsläpp med 5 
% mot 1990 års nivåer mellan år 2008-2012. Genom att ratificera (skriva in i sin 
lagstiftning) Kyotoprotokollet förbinder sig medlemsländerna att sänka sina 
koldioxidutsläpp olika mycket beroende på deras kapacitet att sänka sig. Man 
kan sänka sina växthusgasutsläpp på flera olika sätt:  
 
1. Genom att helt enkelt släppa ut mindre koldioxidekvivalenter inom 
landet. 
 
2. Genom att bidra till att andra länder sänker sina utsläpp. De så 
kallade projektbaserade mekanismerna (mekanismen för ren utveckling, CDM, 
och mekanismen för gemensamt utförande, JI). 
 
3. Genom så kallade sänkor. Detta är helt enkelt att binda upp mer kol i 
skog och mark. Nyplantera skog eller odla grödor som binder mycket kol. 
Sverige kan tillgodoräkna sig 3 % sänkning av koldioxidekvivalenter tack vare 
nyplanterad skog (Naturvårdsverket (2003), Rapport 5316).  
 
EU har gått med på att sänka sig 8 % mot sina koldioxidutsläpp år 1990 
(Naturvårdsverket (2003), Rapport 5316). EU:s medlemsländer har utformat en 
bördefördelning där exempelvis Tyskland och Danmark måste sänka sina 
utsläpp med 21 %, Grekland och Portugal får däremot höja sina utsläpp med upp 
till 27 %.  För Sveriges del innebär bördefördelningen att vi får öka våra 
koldioxidutsläpp med 4 % mot 1990 års nivåer. De länder som inte lyckas sänka 
sig under sin kvot kommer straffas med böter eller liknande. Eftersom flera 
länder redan har indikerat att de inte kommer klara sina åtaganden ska det bli 
intressant att se om de kommer att ta sitt straff. Om inte finns risken att många 
andra länder också väljer att strunta i sin kvot. 
 
EU målet <2°C temperaturökning 
EU:s miljöministrar har nyligen (20 februari 2007) beslutat att gemensamt minska 
sina koldioxidutsläpp med 20 % fram till år 2020. Detta är fortsättningen på 
Kyotoprotokollet som löper ut 2012 och början på ett långsiktigt mål att 
stabilisera andelen växthusgaser i atmosfären på 450ppm till år 2100. Om man 
lyckas nå målet finns en 50 % chans att medeltemperaturen inte höjs med mer än 
2°C mot förindustriell nivå. För att nå detta mål måste EU minska sina utsläpp 
med mellan 60 till 80 % fram till år 2050 (KOM(2007)). Andra i-länder i världen 
måste göra liknade nedskärningar för att målet ska nås. Även u-länder måste 
göra stora nedskärningar, men inte lika stora som i-länderna. Eftersom u-
länderna i dag släpper ut mycket mindre koldioxid än i-länderna. EU målet följer 
Stern Reviews rekommendationer om hur sänkningen bör genomföras (se figur 
23 nedan). 
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Figur 23, sida 202, kapitel 8, Stern Reveiw 2006 

 
Stern Review föreslår att världen bör sikta in sig på att stabilisera växthusgaserna 
i atmosfären på ca 450ppm till år 2100. För att uppnå detta måste världen 
tillsammans sänka sina utsläpp med ca 80 % mot nivåerna år 2000 (Stern 2006). 
 
I  KOM(2007) och Stern(2006) står det att utsläppen globalt måste toppa senast år 
2025 för att sedan falla kraftigt (se figur 23) om målet för 450ppm ska nås. Ett 
problem här är att stora u-länder som Kina och Indien är på stark frammarsch 
och kommer att släppa ut mer växthusgaser i framtiden. Därför måste i-länderna 
visa vägen och sänka sig först. I länderna har dessutom ansvaret för de höjningar 
av koldioxidekvivalenter i atmosfären som hittills uppstått, eftersom det är i-
länderna som ligger bakom dessa höjningar. 
 
Figur 24 visar olika utsläppsscenarier. Där framgår att ”business as usual” 
scenariot, att utsläppstrenderna fortsätter som de väntas göra utan påverkan, är 
uteslutet. Det mest ”kostnadseffektiva” alternativet är enligt KOM(2007) och 
Stern (2006) den röda linjen (som motsvarar de blåa linjerna i figur 23). 
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Figur 24, som visar olika utsläppsscenarier (Stern Review 2006 sida 206, kapitel 8) 

 
Figur 25, årliga utsläpp av koldioxid (Stern Review 2006, sida 175, kapitel 7) 

 
Stern (2006) hävdar att klimatförändringarna är resultatet av det största 
marknadsmisslyckande som världen skådat eftersom kostnaderna för 
klimatförändringen inte lagts på dem som släpper ut växthusgaser. Figur 25 ovan 
illustrerar hur de globala koldioxidutsläppen från fossila bränslen ökat sen 
förindustriell tid. 70 % av de totala koldioxidutsläppen genom tiderna kommer 
från Nord Amerika och Europa. När man ser vilka konsekvenser en 
temperaturökning över 2°C kan få inser man att risken inte är värd att ta. Därför 
kommer EU och Sverige troligen att kämpa hårt för att sänka sina och andras 
utsläpp av växthusgaser, även om det kan få negativa konsekvenser för den 
nationella tillväxten. 
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4.1.5 Sveriges miljökvalitetsmål 
Sveriges nuvarande miljöpolitik definieras av 16 miljökvalitetsmål och 72 
nationella delmål (Naturvårdsverket 2006-06). Miljökvalitetsmålen är tänkta att 
lösa de flesta av de största miljöproblemen i Sverige före år 2020 (klimatmålet är 
dock mer långsiktigt). Eftersom dagens system med miljökvalitetsmål bedöms 
fungera bra kommer troligen dessa mål att finnas kvar många år till 
(Naturvårdsverket (2006), Rapport 5567). De miljökvalitetsmål som kan komma 
att påverka Skanska Asfalt och Betong är: 
 
Miljökvalitetsmål 1: Begränsad klimatpåverkan (1 delmål) 
Miljökvalitetsmål 2: Frisk luft (6 delmål) 
Miljökvalitetsmål 9: Grundvatten av god kvalitet (3 delmål) 
Miljökvalitetsmål 15: God bebyggd miljö (7 delmål) 
 
För att uppnå dessa miljökvalitetsmål använder man sig av olika politiska 
styrmedel. Styrmedel kan grovt delas in i fyra kategorier; ekonomiska, 
regleringar, information och forskning. Några exempel på ekonomiska styrmedel 
är skatter, bidrag, avgifter eller handel med utsläppsrätter och certifikat. Några 
exempel på regleringar är miljökvalitetsnormerna eller normer för byggnaders 
energieffektivitet. Miljöklassning är ännu en typ av reglering. Information är till 
skillnad från ekonomiska och reglerande styrmedel inte tvingande. 
Informationen är istället tänkt att orsaka attityd och beteendeförändringar. 
Forskning pekar dock på att information måste kombineras med ytterligare 
styrmedel för att ge effekt. Bidrag till forskning och utveckling kan vara 
nödvändigt i branscher där låg konkurrens och tradition härskar. Dessutom 
behövs forskningen för att bättre förstå problemet man vill åtgärda. Generellt 
bedöms långsiktiga sektorövergripande styrmedel som exempelvis 
koldioxidskatten ha bättre effekt än snävt riktade bidragsystem (ER2006:34). 
 

4.1.6 Begränsad klimatpåverkan 
Det första av de 16 miljökvalitetsmålen är Begränsad klimatpåverkan vilken 
innehåller EU:s mål om en temperaturhöjning på mindre än 2°C. Eftersom ny 
forskning visar att andelen koldioxidekvivalenter i atmosfären bör stabiliseras på 
ca 450ppm för att målet ska nås till år 2100 (Stern 2006) måste Sverige skärpa sina 
krav i miljökvalitetsmålen. Man har tidigare räknat med att 550ppm ska vara 
tillräckligt (Naturvårdsverket 2006-06). En annan möjlighet som är minst lika 
trolig är att EU om några år ändrar sitt mål på 2°C eftersom det kommer att bli 
oerhört svår att uppnå och att Sverige då följer det nya, lägre EU målet. 
 
 Sverige har bortsett från sin nationella bördetilldelning från Kyotoavtalet (där 
man tillåts en höjning på 4 %) och istället tagit på sig att sänka sina utsläpp av 
växthusgaser med 4 % mot 1990 års nivåer fram till år 2012, utan att 
tillgodoräkna sig sänkor. Det är tveksamt om vi klarar att nå detta mål 
(Naturvårdsverket 2006-06). 
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Energi- och transportsektorn svarade år 2001 tillsammans för ca 75 % av Sveriges 
utsläpp av växthusgaser, detta förhållande är liknande än idag. Det är därför 
naturligt att dessa sektorer kommer att påverkas till att sänka sina utsläpp för att 
klimatmålet ska uppnås. Eftersom ballastindustrin är både energi- och 
transportintensiv är det viktigt för Skanska AoB att känna till vilken politik och 
vilka styrmedel som idag påverkar utvecklingen i dessa sektorer. Det är även 
intressant för Skanska AoB att veta hur styrmedlen i dessa sektorer kommer 
utvecklas i framtiden. De båda sektorerna har tidigare undantagits från 
förorenaren betalar-principen eftersom det finns kopplingar mellan energi- och 
transportsektorn och välfärden i Sverige. Billig energi och billiga transporter har 
gynnat produktion och handel vilket lett till tillväxt. Om enbart Sverige skulle 
tvinga energi- och transportsektorn att ta större ansvar för de samhällskostnader 
de genererar så skulle konkurrensen utifrån skada svensk tillväxt. Därför måste 
flera länder likrikta sin miljöpolitik och sina styrmedel för att hindra ojust 
konkurrens. Detta håller redan i viss mån på att hända inom EU där 
utsläppshandel i den energitunga industrin påbörjats och transportskatter för 
tung trafik håller på att ses över (ER2006:34),(Stern 2006),(VV Publ 2004:102). Det 
fattas dock viktiga studier på just hur starka kopplingarna mellan tillväxten och 
energi- och transporkostnaderna är (ER2006:34). Utan dessa studier kan man inte 
fatta rationella beslut om hur styrmedlen ska riktas i framtiden. 
 

 
Figur 26, olika sektorers andel av växthusgasutsläppen år 2001 (Naturvårdsverket (2003), 
Rapport 5316, sida 42,) 

 
Energimyndigheten och Naturvårdsverket tror inte att det kommer att 
uppkomma några nya tunga ekonomiska styrmedel i framtiden. Istället föreslår 
man nya icke-ekonomiska styrmedel som exempelvis nya byggnormer och att 
befintliga ekonomiska styrmedel ses över för ökad effektivitet. Ett ökat samarbete 
inom EU för att få fram stora långsiktiga sektorsövergripande styrmedel, så 
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kallade harmoniserade styrmedel, förordas eftersom dessa anses ge bäst effekt 
(ER2006:34). 
 
De ekonomiska styrmedel som främst reglerar energisektorn idag är EU:s 
handelsystem med utsläppsrätter, energi- och koldioxidskatten samt 
elcertifikatsystemet. I framtiden kommer utsläppshandelsystemet troligen helt att 
ersätta koldioxidskatten i de industrier som idag belastas av bägge (förutom i 
fjärrvärme industrin). Detta beror på att bägge styrmedlen slår mot samma sak 
vilket leder till en dubbelbeskattning (ER2006:34). 
 
EU:s handelssystem med utsläppsrätter är en följd av Kyotoprotokollet och håller 
just nu på att testas. Handeln är tänkt att fungera på följande vis: 
 
1. Inför den första riktiga handelsperioden mellan 2008-2012 tilldelas 
varje EU land en viss mängd utsläppsrätter. Antalet utsläppsrätter som Sverige 
tilldelats baseras på beräkningar för att uppnå det nationella klimatmålet under 
samma period. Därefter fördelar Sverige sina utsläppsrätter till de anläggningar 
som ingår i utsläppshandeln; förbränningsanläggningar med en installerad 
kapacitet över 20MW samt mindre förbränningsanläggningar anslutna till 
fjärrvärmenät med en total kapacitet över 20 MW, mineraloljeraffinaderier, 
koksverk, järn- och stålindustri, mineralindustri (cement, kalk, glas, keramik) 
samt pappers- och massaindustri. Dessa utsläppsrätter är gratis. 
 
2. När en anläggning varje år redovisar sina utsläpp måste den 
samtidigt kunna redovisa att den har täckning för utsläppen med utsläppsrätter. 
Om den har för få utsläppsrätter mot sina utsläpp straffas den av bland annat 
böter och offentliggörande. 
 
3. De anläggningar som är med i utsläppshandeln kan handla med sina 
utsläppsrätter på en utsläppsmarknad. Därmed får koldioxid ett marknadspris. 
De kan också förvärva utsläppsrätter genom att medverka till att sänka 
koldioxidutsläppen någon annanstans (JI- och CDM-mekanismerna). 
 
4. Efter år 2012 startar en ny handelperiod. Men denna gång har 
ytterligare utsläppsrätter tagits ur systemet. Eftersom det bara finns en viss 
mängd utsläppsrätter och tvingas den handlande industrin att kontinuerligt 
sänka sina utsläpp. 
 
För Sveriges del inkluderas ca 30 % av de totala koldioxidutsläppen i 
utsläppshandeln. Handeln med utsläppsrätter är tänkt att fortsätta i många 
decennier och förhoppningsvis länkas samman med andra liknande system i 
andra delar av världen. Det finns även möjligheter att andra sektorer som 
transportsektorn kan inkluderas i handeln. Därför bedöms effektiviteten i detta 
styrmedel som mycket bra (ER2006:34). På EU nivå diskuteras att straffskatta 
produkter från länder som inte deltar i handeln med utsläppsrätter för att tvinga 
fram förorenaren betalar-principen och därmed undvika ojuste konkurrens 
(Naturvårdsverket (2006), Rapport 5567). 
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Energiskatten består av en elskatt och en drivmedelskatt. Elskatten för 
tillverkningsindustrin är satt till EU:s lägsta nivå; 0,5öre/kWh. Även 
drivmedelskatten har många lättnader för tillverkningsindustrin. Den gröna 
skatteväxlingen som gjort energiskatten lägre och koldioxidskatten högre har 
nästan inte påverkat tillverkningsindustrin alls på grund av de undantag i som 
finns i skatterna (ER2006:34). 
 
Koldioxidskatten bedöms uppfylla sitt syfte mycket bra och kommer täcka upp 
den ickehandlade industrin i även framtiden (ER2006:34). Skattens nivå bedöms 
optimal idag men kommer troligen att anpassas till priset på utsläppsrätterna. 
Eftersom utsläppshandeln påverkar de handlande företagen ekonomiskt kommer 
den nuvarande koldioxidskattelättnaden som industriföretagen idag åtnjuter att 
fasas bort i takt med ökande priserna på utsläppsrätter. Det är troligt att 
kolidioxidskatten på sikt likriktas inom EU. 
 
På grund av de skattelättnader som tillverkningsindustrin idag har drivs inte 
företagen till att välja alternativa energikällor som är miljövänligare. Metan från 
soptippar är skattebefriat och skulle mycket väl kunna användas till att driva 
pannan i ett asfaltverk, men eftersom även olja är skattebefriad i 
tillverkningsindustrin finns ingen anledning att byta. Ett annat mer miljövänligt 
alternativ till olja är naturgas (både fossil- och biogas) som troligen kommer 
komma starkt de närmsta decennierna (VV Publ 2004:102). Problemet med att 
miljövänligare bränslen inte premieras kommer på något sätt att mötas i 
framtiden. 
 
El-certifikat kommer precis som utsläppshandeln att finnas kvar en lång tid. El-
certifikat är ett EU styrmedel. Idén med el certifikat är att alla elproducenter får 
ett el-certifikat för varje MWh förnyelsebar el som produceras. Samtidigt måste 
alla elkonsumenter enligt lag köpa en viss kvot el-certifikat mot sin 
elanvändning. Kvoten höjs för varje år. Därmed skapas en efterfrågan på el-
certifikat som får marknadsbaserade priser. 
 
Investeringarna i energisektorn är få och mycket stora. De förväntas skriva av sig 
i flera decennier som exempelvis ett kärnkraftverk eller ett pappersbruk (eller ett 
asfaltverk). Förutom de stora investeringarna, eller kanske just därför, domineras 
sektorn av ett fåtal stora aktörer med allt vad det innebär för konkurrens och 
nytänkande. Energisektorn och ballastindustrin är mycket lika på det sättet. I 
marknader där konkurrensen är svag försöker beställarna tvinga fram lägre 
priser genom hårdare regelverk och ökad kontroll. Organ som FIA, Förnyelse 
Inom Anläggningsbranschen, är ett exempel på beställarnas försök att komma till 
bukt med problemen. Utvecklingen av ny teknik går sakta eftersom ingen av de 
få aktörerna vill riskera höga utvecklingskostnader som sedan övriga 
konkurrenter kan åka snålskjuts på (Stern 2006). Därför kommer staten tvingas 
delfinansiera forskning och utveckling i de här branscherna. 
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Vägverket är ansvarig myndighet för transportsektorns utsläpp. 
Transportsektorn är det område där utsläppen ökar mest. Mellan år 1990 och 
2001 ökade utsläppen med 8 % (Naturvårdsverket 2003, Rapport 5316) och 
utsläppen väntas öka med 1 % per år om utvecklingen fortsätter som nu. Det är 
främst ökade tunga transporter som står för ökningen i utsläpp. I Sverige är 
kopplingen stark mellan BNP och transporter med lastbil. Kopplingen till de 
andra transportslagen är betydligt svagare (VV Publ 2004:102). Åtgärder som 
minskar transporter på vägarna kommer att innebära samhällsekonomiska 
kostnader. Om man exempelvis höjde drivmedelskatten med 50 öre skulle det 
kosta samhället 25 miljarder om året (ER2006:34). Vägverket tror att 
drivmedelskatten måste höjas med 2 kr för att klara klimatmålet (VV Publ 
2004:102). 
 
”En bergtäkt med en årlig produktion på 100 000 ton ballast genererar ca 10 000 till- och 
fråntransporter med lastbil, eller ca 40 fordonsrörelser per arbetsdag.”  
 (SGU (2005:20) Sida 6).  
 
Av den totala mängden gods som transporterats av lastbil i Sverige per år anses 
ca hälften utgöras av bergmaterial (SGU 2006:3).  
 

 
Figur 27, Utveckling av godstansporter i Sverige, sida 23, VV Publ 2004:102 

 
Transporter med tung lastbil har en mängd ekonomiska styrmedel; energi och 
koldioxidskatt på drivmedlet, skattebefrielse för vissa drivmedel, fordonskatt, 
miljöklassning av drivmedel, vägavgift för viss tung trafik, trängselskatt och 
transportstöd. Av dessa är drivmedelrelaterade styrmedel de mest effektiva. 
Transport med tunga lastbilar har inga skattelättnader som 
tillverkningsindustrin, ändå ökar transporterna på vägarna som figur 27 ovan 
visar, detta beror på att transportkostnaderna idag är så låga i förhållande till 
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totalkostanden på produkten att det lönar sig att transportera. För att utsläppen 
ska minska måste också vägtransporterna minska, genom att öka kostnaderna för 
transporter kan detta uppnås (VV Publ 2004:102). I transportsektorn, till skillnad 
från energisektorn, går teknikutvecklingen framåt på ett tillfredställande vis. Man 
tror att detta beror på att investeringarna är mindre, avskrivningstiderna kortare 
och att betydligt fler aktörer är inblandade. Energimyndigheten tror att 
skattebefrielse på vissa drivmedel som etanol kommer att avskaffas inom kort 
eftersom de börjar spela ut sin roll. Straffskatten på brasiliansk etanol kommer 
förmodligen att hävas snart. Fordonskatt och vägavgifter bedöms ge dålig effekt. 
Transportstöd gäller för transporter över 40 mil och är därmed ointressant för 
Skanska AoB. Trängselskatten ses som en framgång och kommer att beskrivas 
senare i denna rapport i miljömålet god bebyggd miljö (ER2006:34). Vägverkets 
vision är att de förnyelsebara drivmedlen år 2050 ska stå för 40 % av den totala 
förbrukningen. Men man ser ändå inte att de förnyelsebara drivmedlen får någon 
ekonomisk tyngd de närmsta 10 åren, ändå måste åtgärder vidtas nu för att ge 
effekt på 20 års tid. Sverige kan inte själva införa kraftfulla styrmedel i 
transportsektorn, det måste ske på EU-nivå eller liknande (VV Publ 2004:102). 
Visionen handlar i slutändan om att fordonen drivs med bränsleceller och vätgas. 
Detta kommer att ta ca 20-30 år. För att nå dit kan syntetgas vara ett lämpligt 
mellansteg. Se figur 28: 
 

 
Figur 28, Vägverkets vision (VV Publ 2004:102 sida 48) 

 
Det finns gott om fossila drivmedel kvar på jorden. Men oljan börjar bli 
svårtillgänglig. Detta har lett till ökande oljepriser. I takt med att oljepriserna går 
upp börjar länder titta på alternativ som kol och fossilgas för att trygga sin 
energitillgång. Kolet bedöms räcka ca 1500 år till och den fossila gasen ca 450 år 
(VV Publ 2004:102). Problemet med de fossila bränslena är alltså inte att de 
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kommer ta slut utan att de orsakar klimatförändringar som kostar mer än priset 
på fossila bränslen uppväger, förorenaren betalar-principen är satt ur spel. 
 

 
Figur 29, Vägtrafikens utsläpp med nuvarande utveckling enligt ”låt gå prognos” (VV Publ 
2004:102, sida 55) 

 
För att förhindra en utvecklig enligt figur 29 ovan förslår Vägverket en höjning 
på 2 kr/l för drivmedelskatten samt att alla företag måste redovisa sina 
koldioxidutsläpp och transporter tydligt i sina årsrapporter eller att 
transportsektorn förs in i utsläppshandeln. Andra förslag är CO2 märkning av 
varor, vägavgifter, ökad samverkan mellan väg- och järnvägstransporter, 
godskollektivtrafik och kilometerskatt för tunga fordon. Där vägavgifter och 
kilometerskatt är de enda som berör Skanska AoB:s transporter. Buller och damm 
i städer är några andra transportförknippade problem som staten vill åtgärda. 
Dessa behandlas i avsnitten Frisk luft och God bebyggd miljö. 
 
Vad betyder då alla dessa ekonomiska styrmedel för Skanska AoB? Om vi tar en 
vanlig bergtäkt med kross och asfaltverk som exempel gäller följande.  Själva 
oljepannan i asfaltverket är helt skattebefriad från bränsleskatt och koldioxidskatt 
(6 kap 1 § punkt 1 i SFS 2006:1508). Koldioxidskatten kan dock gå upp även för 
tillverkningsföretagen i framtiden när EU:s utsläppshandel tar fart. Den svenska 
koldioxidskatten kan mycket väl likriktas med övriga EU:s inom några år. All 
elanvändning beskattas med 0,5 öre/kWh. Skanska måste precis som alla andra 
köpa sin andel el-certifikat. Drivmedel (dieselolja miljöklass 1); bränsleskatt på 
1042kr/m3 och koldioxidskatt 2623kr/m3 för alla arbetsmaskiner (om 
täktverksamhet ej räknas som gruvindustriell verksamhet (6 kap 1 § punkt 13 i 
SFS 2006:1508), i så fall 0 kr/m3 i bränsleskatt och 551 kr/m3 i koldioxidskatt). 
Mobila krossar är i en skattemässig gråzon men samma borde gälla för dem som 
för arbetsmaskiner ovan. El-markanden kommer att bli mer konkurrensutsatt på 
grund av att hinder för handel undanröjs inom EU, detta kan leda till lägre el-
priser i det korta perspektivet (Naturvårdsverket (2004), Rapport 5432). Energi 
kommer tveklöst att bli dyrare i det långa loppet om handeln med utsläppsrätter 
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fortsätter (Stern 2006). Bitumen och cementpriserna kommer att påverkas av 
tillgången på utsläppsrätter eftersom raffinaderier och cementfabriker ingår i 
utsläppshandeln. Priserna på bitumen och cement kommer vara liknande inom 
hela EU av samma anledning. De statliga forskningspengarna kommer främst att 
gå till energiproducenterna. 
 
Transportstyrmedlen kommer troligen att harmoniseras inom EU, i alla fall de 
viktigaste styrmedlen som drivmedelskatten. Bensin och diesel kommer att 
dominera drivmedelsmarkanden fram till ca år 2040. Men under hela tiden 
kommer alternativa drivmedel som syntetgas och etanol att ta markandsandelar. 
Priset på bensin och diesel kommer att gå upp i det långa perspektivet, dels på 
grund av att produktionskostnaderna för diesel och olja kommer att gå upp, men 
också på grund av höjningar av koldioxidskatten. 
 

4.1.7 Frisk luft 
Miljökvalitetsmål 2: Frisk luft innehåller krav på kvävedioxider (delmål 2) och 
partiklar (delmål 5) som kommer att tvinga fram åtgärder i städerna eftersom det 
finns en miljökvalitetsnorm kopplad till utomhusluft (SFS 2001:527) där 
gränsvärdena på kvävedioxid och partiklar tas upp. Miljökvalitetsnormera har 
utvecklats för att uppfylla ett EG direktiv och är ett av de styrmedel som är 
avsedda att uppfylla miljökvalitetsmålen (Naturvårdsverket (2000), Rapport 
5138).  Som styrmedel har miljökvalitetsnormerna främst påverkat 
tillståndsprövning vid miljöfarlig verksamhet och i mycket liten mån påverkat 
kommunernas detaljplanering (Naturvårdsverket (2004), Rapport 5375). Eftersom 
det finns en miljökvalitetsnorm måste alla kommuner som överskrider, eller är 
nära att överskrida, sina normvärden försöka åtgärda detta med en långsiktig 
åtgärdsplan. Det fattas dock mätningar i många städer. Boverket (2003) 
konstaterar att kommuner och myndigheter jobbar hårdare med de 
miljökvalitetsmål som har miljökvalitetsnormer som styrmedel. Den dåliga luften 
beräknas orsaka 5000 dödsfall årligen i Sverige. Kvävedioxider har valts som 
indikator på luftkvalitén i städerna eftersom den förekommer tillsammans med 
andra skadliga luftföroreningar. Åtgärdsprogram för delmål 2 finns i Göteborg, 
Helsingborg, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala (Naturvårdsverket 2006-06). 
För att få ner andelen kvävedioxid i städerna behövs utsläppen från trafiken 
minskas, detta kan göras genom att trafiken omdirigeras i eller genom renare 
bilar. De städer som väljer att omdirigera trafiken kommer att troligen att behöva 
se över sitt vägnät runt städerna men även bygga om trafiklösningen i 
stadskärnorna för att få bort trafiken. Ett möjligt styrmedel här är trängselskatten 
eller miljökrav vid upphandling av entreprenader (VV Publ 2006:105). 
 
Delmål 5, partiklar, är ett problem främst på vintertid i städer när dubbdäcken 
nöter på beläggningen och damm virvlar upp. Detta kan leda till nya krav på 
däck som nöter mindre på vägbanan. En annan möjlighet är att städerna kommer 
efterfråga en beläggning som avger mindre pariklar i form av damm när de nöts 
av dubbdäck. En omdirigering av trafiken är en tredje möjlighet. Det sistnämnda 
alternativet skulle vara positivt även för delmålet minskat buller. Städer som 
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redan har, eller snart kommer få, åtgärdsprogram mot partiklar är Stockholm, 
Göteborg, Norrköping och Uppsala (Naturvårdsverket 2006-06). Om Skanska 
AoB kan erbjuda en beläggning som avger låga mängder partiklar åt dessa städer 
finns möjligheter att tjäna pengar. 
 
Skanska AoB kan påverkas av detta miljökvalitetsmål främst när det gäller 
placering av täkter. Det kan bli problem att få förnyat täkttillstånd för de täkter 
som ligger nära tätbebyggt område och som dammar mycket i framtiden (SGU 
2005:20).  
 

4.1.8 Grundvatten av god kvalité 
I miljökvalitetsmål 9: grundvatten av god kvalité ingår delmålet skydd av 
grundvattenförande geologiska formationer vilket kommer leda till att större 
grundvattenförande områden runt städer skyddas för att säkra 
grundvattentillgången långsiktigt. SGU, som är ansvarig myndighet för detta 
delmål, menar att det främst är okunskap ute i kommunerna som ligger bakom 
att grundvattenförande områden ännu inte skyddats. Ca en tredjedel av alla 
grundvattentäkter i riket saknar idag skydd.  Snart kommer förmodligen 
grundvattenförekomster räknas som riksintressen och skyddas av miljöbalken. 
Särskilt bekymmersamt är det att de naturgrusformationer som bedöms ge bäst 
grundvatten (så kallade klass 1 områden) också är de som exploateras mest som 
naturgrustäkter. Även fast naturgrusuttaget minskat med 20 % totalt sen 1997 har 
exploateringen av klass 1 områdena bara minska med 13 % (Naturvårdsverket 
2006-06). 
 
”Målet att grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande och framtida 
vattenförsörjning ska skyddas mot påverkan innebär att många täkter ligger felaktigt 
lokaliserade idag. Cirka 60 procent av alla naturgrustäkter låg år 2004 inom geologiska 
förekomster som av SGU bedöms vara av betydelse för vattenförsörjningen.”  
 (SGU (2005:20) Sida 6). 
 
 Det är möjligt att kommunerna kommer att börja skydda sina klass 1 områden 
hårdare i takt med att SGU:s information når ut. En miljökvalitetsnorm om 
vattenkvalité (för ytvatten, grundvatten och skyddade områden) är under arbete 
och bedöms vara klar till sommaren 2007. Miljökvalitetsnormen utvecklas på 
grund av EU:s ramdirektiv om vatten (dir 2000/60/EG). Kommuner brukar jobba 
hårdare med miljökvalitetsmålen om en miljökvalitetsnorm finns kopplad till 
målet (Boverket 2003). Se även delmålet uttag av naturgrus i avsnittet nedan. 
 

4.1.9 God bebyggd miljö 
Det 15:e miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö är det mål som tillsammans med 
begränsad klimatpåverkan kommer påverka Skanska AoB mest.  
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Planeringsunderlag 
Det första delmålet planeringsunderlag syftar till att fördjupa kommunernas 
översikts- och detaljplaner så att bland annat transporterna i städerna ska minska 
och kultur- och naturmiljöer i städerna bevaras: 
 
Som styrmedel används i första hand Plan- och bygglagens 
planeringsinstrument. Kommunerna verkar inte tillämpa målet i praktiken, ett 
exempel är de stora köpcentrum som fortfarande växer upp utanför många 
städer även fast det motverkar minskad bilanvändning. Även bilanvändningen i 
stadskärnorna är ett problem som sällan angrips i praktiken (Boverket 2003). Det 
är just för att belysa målkonflikter som handel och minskad bilanvändning som 
detta delmål skapats. 
 
Buller 
Som åtgärder för att nå delmål 3 buller nämner Naturvårdsverket (2006-06) på 
sidan 74 kraftfullare politiska åtgärder. Man föreslår:  
 
”Skärpning av EG-direktiven för fordon och däck. 
Stimulering av köp och användning av tystare däck och fordon. 
Kraftig minskning av andelen dubbdäck. 
Krav på väg- och spårhållare att använda material och teknik som ger tystare trafik. 
Satsning på kunskapsförmedling och bättre lokalisering av bostäder.” 
 
Ca 2 miljoner människor är idag utsatta för trafikbuller. Trafikbuller beräknas 
orsaka samhällsekonomiska kostnader för mellan 5-10 miljarder kronor årligen. 
85 % av trafikbullerproblemen finns längs kommunala vägar. Det finns en klar 
koppling mellan buller och transporter. Samhällsplaneringen har lett till glesare 
tätort och externa köpcentrum. Dessutom pendlar folk mera och längre till sina 
arbeten idag (Boverket 2003). Många kommuner har börjat genomföra 
begränsade åtgärder men de flesta kommuner saknar fortfarande åtgärdsplan 
och kartläggning av bullersituationen (Boverket 2007). Som förebyggande 
styrmedel kan kommunerna exempelvis styra den fysiska planeringen eller ställa 
bullerkrav i sina detaljplaner. För att minska bullret föreslår Boverket (2003) på 
sidan 29 ”…bullerdämpande vägbeläggningar, krav på fordon i trafik, reservdelar och 
däck och hjulkonstruktioner.” 
 
Ett statligt stöd på 50 % av totalkostanden för bullersänkande åtgärder i 
kommunerna har funnits sedan 1998, många kommuner känner dock inte till att 
detta bidrag finns. Bidragets medel delas per år av Vägverket vilket försvårar den 
långsiktiga planeringen för kommunerna. Endast skyddsåtgärder som 
fönsteråtgärder och skärmar är bidragsgrundande, detta gör att bland annat tysta 
beläggningar eller hastighetssänkande åtgärder inte kan få bidrag. Detta är dock 
ifrågasatt och kan komma att ändras (Boverket 2007). 
 
Mellan år 1998 och 2005 har ca 1,7 miljarder (varav 78 miljoner i statligt 
bulleråtgärdsbidrag) investerats för att hjälpa de 150 000 värst bullerdrabbade 
personerna. Det är främst Stockholm och Göteborg stad som utfört åtgärder. 
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Ändå verkar bullerproblemen i städerna öka (Boverket 2007). Anledning till 
ökning är ökad trafik. 
 
Enligt miljökvalitetsnormen om buller (SFS 2004:675) ska alla kommuner som har 
fler än 250 000 innevånare ha kartlagt bullret och ha åtgärdsprogram färdiga år 
2008, samma sak gäller för Vägverkets vägar med mer än 6 miljoner fordon per 
år. Kommuner med mer än 100 000 innevånare ska ha kartlagt bullret och ha 
åtgärdsprogram färdiga år 2013 samma sak gäller för Vägverkets vägar med mer 
än 3 miljoner fordon per år (SFS 2004:675). Författningen har uppkommit på 
grund av EU direktivet om omgivningsbuller (2002/49/EG). I en tredje fas efter 
år 2013 kan kommuner med mer än 50 000 innevånare inkluderas i förordningen 
(Boverket 2007). 
 
Boverket (2007) väljer ut stadsplanering med buller i åtanke (förtätning av 
stadskärnorna med minskad trafik), nedsatt trafikhastighet, rondeller istället för 
trafikkorsningar, tyst beläggning, bullerskärmar och fönsteråtgärder som vikiga 
åtgärder för att sänka bullernivån. Men det antas bli Vägverket och de större 
kommunerna som sätter ribban för vilka åtgärder som kommer att genomföras i 
de mindre kommunerna. Man föreslår faktiskt ett nationellt 
bullerkunskapscentrum för kommunerna i Boverket (2007). Ett lokalt sådant 
kunskapscentrum finns redan idag i Stockholm län. Det är alltså intressant för 
Skanska om de tidigt kan sälja bullerdämpande produkter till de större städerna 
och Vägverket och därmed positionera sig som en ”bullerexpert”. Idag utförs 
bara sporadiska bulleråtgärder i de flesta kommuner, något som SFS (2004:675) 
kommer att ändra på. Skanskas speciella ”tysta asfalt” kommer att vara ett 
intressant alternativ för många städer. Om den tysta asfalten är för dyr för 
kommunen kan Skanska informerar om vilken av de traditionella beläggningarna 
som är det ”tystaste” alternativet. Mycket av bullerarbetet handlar om att 
anpassa befintliga byggnader så att ljudnivån inomhus sjunker. Om Skanska kan 
utveckla en konkurrenskraftig ljudisolering som kan placeras på befintliga 
ytterväggar kan den snabbt bli populär i tätorterna. Även nya husväggar i 
tätorter kommer att behöva bättre ljudisolering. Annan teknik som ger mindre 
buller som bullerplank och liknande kommer också att vara attraktivt för 
städernas beställare. Särskilt i de orter där SFS (2004:675) börjar träda i kraft i 
kraft. Skanskas täkter som ligger i närheten av tätbebyggt område kan påverkas 
negativt av buller målet vid tillståndsprövning (SGU 2005:20). 
 
Uttag av naturgrus 
Delmål 4 ”uttag av naturgrus” har redan haft en negativ effekt på många 
naturgrustäkter. Utvecklingen bland ballastproducenterna går från många små 
naturgrustäkter mot färre och större bergkrossanläggningar nära storstäder. I 
storstäderna växer också så kallat entreprenadberg fram som en allt större andel 
av den totala mängden ballast. Eftersom minskade täkttillstånd är det enklaste 
sättet att dra ner på mängden naturgrus kommer SGU satsa främst på att påverka 
länsstyrelserna som utfärdar tillstånden. Effekten kommer dock att synas 
långsamt eftersom täkttillstånd spänner över lång tid (SGU 2006:3). 
 



 61 

 
Figur 30, antalet tillståndsgivna täkter åren 1990–2005 fördelat på grus-, sand- och moräntäkter 
respektive bergtäkter och separata krossar, (SGU (2006:3) sida 26) 

 
Figur 31, uttag av naturgrusandelens utveckling i procent mellan 1984 och 2005, (SGU 2006:3 
sida 34) 

 
SGU (2005:20) tror att en särskild marknad för naturgrus med kornstorlek <2 mm 
kommer att finnas kvar även i framtiden. Det är främst betongproducenter som 
är intresserade av den finkorniga sanden men även i glasindustrin och i filter för 
vattenrening krävs fraktionen. Dessa industrier har tekniskt svårt att ersätta 
naturgrus med bergkross (SGU 2006:3). Naturgrusavlagringar som innehåller 
dessa sorteringar och dessutom inte är viktiga för kommunernas 
grundvattentillgång kan bli värdefulla i framtiden. Sanden kan bli så värdefull att 
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det kan bli lönsamt även med långa transporter (SGU 2005:20). Man tror att det 
långsiktigt går att stabilisera behovet på naturgrus med kornstorlek <2 mm på ca 
3 miljoner ton årligen (Boverket 2003). Naturgrustäkter som innehåller en hög 
andel grus och en lång andel sand bör inte ges nya täkttillstånd efter år 2010 
(SGU 2006:20). Idag används de ca 20 miljoner ton naturgrus som utvinns årligen 
till betydligt fler saker än betong, glas och filter tillverkning. SGU (2006:3) anser 
att 15 miljoner ton naturgrus, eller 76 % tas ut i onödan. Denna andel skulle lika 
gärna kunna komma från alternativa ballastmaterial. Här bör nämnas att de 
regioner som har ett överskott på naturgrus, vissa norrländska län, är de som 
använder mest andel naturgrus i annat än betongproduktion. 
 

 
Figur 32, leveranser av naturgrus år 2005 i procent per användningsområde, (SGU (2006:3) sida 
10) 

 
På grund av att vissa länsstyrelser fortfarande utfärdar för många täkttillstånd till 
naturgrustäkter har SGU, Naturvårdsverket och Boverket har startat en 
gemensam informationskampanj baserad på miljöbalkens hänsynsregler (2 kap, 
3-4 §), som förordar krossberg före naturgrus, till respektive länsstyrelses 
täktansvarig. Figur 33 visa att de lila staplarna, som representerar den långsiktiga 
årliga uttagspotentialen av naturgrus i de olika länen, tillsammans har en summa 
på 11,4 miljoner ton. För att nå målet på 12 miljoner ton uttaget naturgrus per år 
till år 2010 måste länsstyrelserna hädanefter vara mycket restriktiva med att 
bevilja nya täktansökningar från naturgrustäkter (SGU 2006:3). 
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Figur 33, tillstånd givna till rena naturgrustäkter åren 2002 till 2005, (SGU (2006:3) sida 13) 

 
Vissa grundvattenförande naturgrusformationer kan bli klassade som 
riksintressen inom några år. En ny miljökvalitetsnorm om grundvatten som just 
nu är under utveckling kommer förmodligen också att påverka 
naturgrustäkterna negativt. En ytterligare höjning av naturgrusskatten, som för 
närvarande är 13kr/ton, är inget som diskuteras idag. SGU försöker även 
påverka länsstyrelserna att ta fram regionala underlag om materialförsörjning 
där regionernas behov av krossberg och naturgrus ställs mot de tillgångar som 
finns (Boverket 2003). Tanken är materialförsörjningsplaneringen långsiktigt ska 
leda till minskat naturgrusanvändande. SGU har nyligen tagit fram en egen 
modell för detta, se rapport SGU (2005:20). 
 
SGU tror inte att målet på ett naturgrusuttag under 12 miljoner ton per år kan nås 
till år 2010. Detta beror på att bygginvesteringarna ökat med mer än 5 % de 
senaste åren och att ballastefterfrågan har ökat till följd av detta. Man tror inte att 
ballastefterfrågan kommer avta före år 2010 (SGU 2006:3). 
 
Om Skanska AoB kan identifiera var de bra naturgrusfraktionerna finns och 
etablera sig där kan man skaffa sig fördelar inför framtiden, eftersom tillgången 
på naturgrus bara kommer att sjunka i framtiden. Många naturgrustäkter i 
närheten av storstäder som idag är öppna kommer tvingas att stänga på grund av 
grundvattenförhållanden. Skanska AoB bör se sin egen naturgrustillförsel så att 
man tryggar en långsiktig materialtillgång. Det ökande priset på naturgrus på 
grund av naturgruskatt och minskad tillståndsgivning tillsammans med dyrare 
cement på grund av utsläppshandeln kommer att påverka betongens 
konkurrenskraft jämfört mot andra ”grönare” byggmaterial, som exempelvis trä, 
negativt. 
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Avfall 
Delmål 5 avfall går ut på att hålla den totala mängden genererat avfall per år på 
en konstant nivå samt att minska den totala mängden deponerat avfall per år 
med 50 %. Dessa mål har redan lett till att mer material, inklusive bygg- och 
industriavfall, återanvänds (Naturvårdsverket 2006-06). Ett av de styrmedel som 
valts för att minska mängden deponerat avfall är deponiskatten, som för 
närvarande ligger på 435kr/ton. Det är numera förbjudet att deponera organsikt 
och brännbart avfall, något som lett till att stora mängder avfall nu bränns upp 
för el- och värmeproduktion. Eftersom förbränning av avfall enligt EU:s så 
kallade avfallshierarki inte är lika bra som att återanvända eller återvinna 
materialet har nu en förbränningsskatt införts på den fossila delen av 
hushållsavfallet (vilket inkluderar plaster mm). Mycket av dagens svenska 
avfallspolitik är resultatet av tidigare EU-beslut (Naturvårdsverket 2005). Den 
framsynte bör därför hålla sig à jour med vad som händer på EU-fronten för att 
kunna förutsäga vad som kommer att hända i Sverige. 
 
Styrmedel som deponiskatt och förbränningskatten leder till att många ton 
material som tidigare inte var ekonomsikt försvarbara som ballastmaterial nu 
börjat konkurrera med täkterna. År 2002 producerades ca 90 miljoner ton avfall i 
Sverige, varav gruvnäringen stod för drygt hälften av detta (54 miljoner ton) och 
tillverkningsindustrin för 19 miljoner ton. Mängden bygg och rivningsavfall tros 
ha varit mellan 5 och 10 miljoner ton, men här råder stor osäkerhet 
(Naturvårdsverket 2005). SGI (2003) har på uppdrag av SGU inventerat 
restprodukter från olika industrier som kan vara lämpliga som ersättning för 
krossberg och naturgrus. Man fann att det år 2001 producerades 64 miljoner ton 
restprodukter av främst gruv- massa- pappers- metall- och stenindustrin som var 
lämpliga som ersättning och att det fanns ytterligare över 1 miljard ton lämpliga 
restprodukter på upplag. Observera att den stora andelen lämpliga restprodukter 
som produceras årligen och som finns på upplag kommer från gruvindustrin. 
Eftersom gruvornas upplag ofta ligger lång från tätorter kan dessa restprodukter 
ej konkurrera med mer lokala täkter. Kvar blir då ca 8 miljoner ton årligen och ca 
32 miljoner ton i upplag. Detta kan jämföras med den totala mängden ballast som 
levererades av täkter år 2005; 84 miljoner ton (SGU 2006:3). Utöver detta finns 
också de tillfälliga massorna som även de lämpar sig som alternativ till vissa 
bergkross- eller naturgrusprodukter; 
 
”- fragmenterade däck eller glaskross 
- överskottsmassor i form av jord och berg från bygg och anläggningsarbeten 
- rivningsmassor i form av asfalt, tegel eller betong från rivning av vägar och 
byggnader. 
- uppgrävda och behandlade massor från sanering av förorenad mark.” 
 
 (SGI (2003) Sida 6). 
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Figur 34, leveranser av ballast (miljoner ton) i Sverige mellan år 1984 och 2005 per materialslag, 
sida 35, SGU (2006:3) 

 
Posten övrigt i figur 34 motsvarar 12,5 miljoner ton och där ingår restprodukterna 
från industrin samt rivningsmassor i form av asfalt, tegel eller betong. År 2005 
uppgick restprodukterna till ca 2 miljoner ton och rivningsmassorna till ca 
300 000 ton. Ca 6,9 miljoner ton i posten övrigt var krossberg som producerats av 
separata krossar i pågående byggprojekt (så kallat entreprenadberg) (SGI 2003). 
Av en potential på ca 8 miljoner ton årligen används alltså ca 2 ton av de 
lämpliga restprodukterna som ersättning till krossberg och naturgrus. De lokala 
variationerna av tillgången på restprodukter är mycket stora beroende på om det 
finns exempelvis ett stålverk eller liknande på orten. I vissa städer kan alltså 
nästan all ballast som säljs komma från en sådan anläggning. 
 
Varför inte en större andel restprodukter används kan förklaras med att 
marknaden är ”mättad” där anläggningar finns. Alltså att 
restproduktanläggningarna säljer allt de kan av sina restprodukter tills det 
istället blir lönsammare att deponera. En annan möjlighet kan vara att mindre 
anläggningar saknar kompetensen att sälja sina restprodukter. Det största hindret 
just nu är miljöbalken som klassar mycket av projekten där restprodukterna ska 
används som miljöfarlig verksamhet eller avfallshantering, med allt vad det 
innebär för tillståndsprövning mm. Naturvårdsverket ser över frågan just nu 
men verkar enligt SGI (2003) inte komma fram till något som kommer att 
förenkla användandet av restprodukter inom den närmsta tiden. Enligt Axelsson 
(2007) kommer en ny rapport från Naturvårdsveket till hösten 2007 som ska 
underlätta hanteringen av restprodukter. 
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En annan undersökning vars syfte var att inventera återvinningsbart avfall i 
anläggningsbranschen (SGI 2007) kom fram till liknande slutsatser som SGI 
(2003). Skillnaden var att man i den senare utredningen också försökte uppskatta 
mängden schaktmassor som skapas i stora väg- och järnvägsbyggen. Man kom 
fram till att det skapades ca 6 miljoner ton schaktmassor årligen. Men det är 
samma problem med dessa massor som med gruvindustrin; massorna ligger för 
långt utanför städerna för att kunna konkurrera med täkterna. 
 
För Skanska AoB innebär restprodukterna och övriga ersättningsmaterial till 
krossberg och naturgrus både risker och möjligheter. Om Skanska kan etablera 
sig som en partner till anläggningar som producerar restprodukter kan både 
anläggningarna och Skanska vinna på det. Skanska bidrar med sin 
expertkunskap om ballastmarknaden och ballastproduktion och anläggningen 
med sin billiga restprodukt. Ett alternativ vore att Skanska erbjöd sig att köpa 
restprodukterna, eller ta dem mot betalning, för att sedan förädla dem och sälja 
dem med totalvinst. Ett annat alternativ är att Skanskas mobila krossar förädlar 
krossprodukterna åt anläggningarna till konkurrenskraftiga priser. Skanska 
skulle också kunna fungera som en försäljare åt flera anläggningar, kanske som 
ett materialcentrum, eftersom Skanska AoB har expertkunskap och kontakter 
inom entreprenadbranschen vilket restproduktanläggningarna ofta saknar. 
Risken ligger i att restproduktanläggningarna blir medvetna om att de kan tjäna 
pengar på att sälja sitt ”avfall” och därmed ta marknadsandelar av Skanska. De 
kan till och med tjäna på att betala för att bli av med sina restprodukter, förutsatt 
att priset understiger deponikostnaderna. Rent politiskt är materialåtervinning 
av restprodukter på bekostnad av täkter rena drömmen, eftersom man slår två 
flugor i en smäll. Det finns därför anledning att tro att restprodukter kommer 
premieras före täktprodukter av politikerna i framtiden och att restriktionerna i 
Miljöbalken mildras ytterligare, i alla fall så länge vi har liknande 
miljökvalitetsmål som idag. Därför bör Skanska AoB närma sig de anläggningar 
som producerar restprodukter. Några exempel på sådana anläggningar finns på 
bilaga E. 
 
Många deponier kommer att sluttäckas om mellan 10-20 år. Då kommer stora 
mängder täckningsmaterial att behövas (Naturvårdsverket 2005). Det kan vara en 
bra idé av Skanska att öppna mindre täkter nära de deponier som ska stänga för 
att kunna tillhandahålla täckningsmaterialet vid sluttäckning. 

4.1.10 Innebörd för Skanska 
Det är troligt att den stora utmaningen de närmsta 40 åren kommer att vara att 
anpassa vår livsstil och vårt samhälle till klimathotet. Människors hälsa i 
städerna är en annan stor utmaning som kommer att påverka Skanska AoB 
kraftigt. Författarna anser också att Sverige kommer att fortsätta att harmoniseras 
med EU. 
 
I takt med att vårt klimat förändras kommer kraven på infrastrukturen i våra 
samhällen att förändras. Delar av Sverige förutspås kraftiga höjningar av 
årsnederbörden vilket kommer att leda till mer skred, ras, erosion och 
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översvämningar. Stormar och värmeböljor med torka kommer även de att bli 
vanligare i framtiden. Idag läggs inte många kronor på att anpassa samhälle till 
dessa klimatförändringar, men det börjar bli ändring på det. Troligtvis kommer 
det att investeras stora summor pengar (miljarder årligen) de närmsta 40 åren för 
att anpassa infrastrukturen i Sverige till det nya klimatet. Man kommer att satsa 
pengar både på stora projekt som att lösa problemen i Göta Älvdal men även på 
mindre kommunala projekt som att utöka kapaciteten på dagvattensystemen. 
Dräneringssystem, erosionsskydd, invallning och liknande är några tjänster som 
Skanska AoB bör kunna erbjuda sina kunder förutom dagens kärnverksamhet; 
vägmaterial och betong. Skanska bör skaffa sig kompetens inom dessa nya 
kunskapsområden och försöka placera nya täkter i de områden av Sverige som 
kommer att behöva anpassa sig till klimatet i framtiden. 
 
Från EU kommer miljökvalitetsnormer om grundvatten, buller, damm och 
avgaser i städerna. Sedan dessa miljökvalitetsnormer infördes har städerna 
tvingats att arbeta systematiskt med dessa frågor på ett helt annat sätt än tidigare. 
Vi tror att detta systematiska arbete kommer att leda fram till stora investeringar 
för att komma tillrätta med problemen. Buller, damm och avgaser hänger 
samman med trafiken i städerna. Skanska AoB bör försöka erbjuda lösningar på 
dessa trafikrelaterade problem i ett tidigt skede. De stora städernas val av 
åtgärder kommer troligen att kopieras av mindre kommuner senare, därför är det 
extra viktigt att Skanska AoB är med från början. De närmsta åren är avgörande. 
 
Naturgrustäkter som ligger i ett grundvattenförande område där 
uttagsmöjligheterna överstiger 25 l/s kommer troligen inte att få förnyat 
täkttillstånd när EU:s miljökvalitetsnorm om grundvatten införs senare i år. 
Täkttillstånd för naturgrus kommer överlag att bli svårare att få ut i framtiden, 
särskilt om täkten är grundvattenförande och har låg andel av fraktionen 0-2. 
Skanska AoB bör vara förberedda på detta för att trygga sitt eget behov av 
naturgrus. 
 
Som ett led i att anpassa livsstilen till ett långsiktigt hållbart mönster kommer 
återvinningen av avfall att öka i framtiden. Vi tror att restprodukter kommer att 
användas som ballastmaterial i högre grad än förut. Ca 10 % av allt 
ballastmaterial kan komma att bestå av restprodukter i framtiden. Idag är siffran 
ca 2,5 %. Skanska bör skaffa sig kunskap inom området och starta samarbete med 
de anläggningar som producerar lämpliga restprodukter. Många av de 
nuvarande deponierna kommer att sluttäckas de närmsta 10 till 20 åren. Då 
kommer stora mängder fyllnadsmassor att behövas. 
 
För att uppnå EU målet att medeltemperaturen inte höjs med mer än 2°C mot 
förindustriell nivå krävs det att EU sänker sina utsläpp av växthusgaser med 
mellan 60 till 80 %. För att en sådan sänkning ska bli möjlig måste utsläppen av 
växthusgaser straffskattas rejält. Energi- och transportsektorn kommer att 
drabbas hårdast. Skanska AoB som har både höga energi- och transportkostnader 
redan idag kommer att få ännu högre kostnader i framtiden. Priserna på fossila 
bränslen, bitumen och cement kommer att gå upp takt med att priset på 
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koldioxid ökar. Vi tror att länderna inom EU kommer att få genensamma energi- 
och drivmedelskatter som ett led i utrensningen av handelshindren länderna 
emellan. Nedan ges ett räkneexempel på hur en höjning av drivmedelskatten 
skulle påverka priserna på ballast; 
 
För att minska utsläppen av koldioxid har vägverket bland annat föreslagit en 
höjning av drivmedelskatten med 2 kr/l. Eftersom ballastindustrin är väldigt 
beroende av tunga transporter på väg och eftersom transporterna utgör en stor 
del av det slutliga priset, kommer detta naturligt vis slå hårt mot branschen. 
Höjningar av transportpriser gör snabbt produkten dyrare vilket kan ge en 
mindre aktionsradie för krossanläggningarna. Frågan är ju då hur mycket 
påverkar en höjning på två kronor. Enligt en rapport om materialförsörjning från 
SGU (2005) är aktionsradien för en täkt som levererar ballast omkring 3 mil 
 
Priser på material och transporter samt information om lastkapaciteter på bilar 
är framtagna med hjälp av folk som jobbar inom branschen. Men eftersom 
variationerna är stora bör detta exempel bara användas för att översiktligt få en 
uppfattning över hur stor påverkan blir. Bränsleförbrukningen är hämtad från 
VTI:s rapport 445 (2000). 
 
Drivmedelskattökning 2 kr/l 
Bränsleförbrukning för anläggningstransport med bil 4.2 l/mil 
Bränsleförbrukning för anläggningstransport med bil + släp 6.0 l/mil 
Kapacitet grusbilar 12 ton respektive 30 ton 
Kapacitet asfaltsbilar 15 respektive 30 ton 
Returresor inräknad på transporter 
Priserna är räknade per ton 
 
Tabell 3 Transport med bil och släp 3 mil 

Produkt Pris bil + släp 3mil Total Inkl. ny skatt 
0/4 58 33 91 93,4 
8/11 103 33 136 138,4 
16/32 75 33 108 110,4 
0/90 43 33 76 78,4 

 
Tabell 4 Transport med bil 3 mil 

Produkt Pris bil 3 mil Total Inkl. ny skatt 
0/4 58 42 100 104,2 
8/11 103 42 145 149,2 
16/32 75 42 117 121,2 
0/90 43 42 85 89,2 

 
Tabell 5 Transport med bil och släp 10 mil 

Produkt Pris bil + släp 10mil Total Inkl. ny skatt 
ABT 11 475 84 559 567 
AG 4.8% 384 84 468 476 
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Tabell 6 Transport med bil och släp 10 mil 

Produkt Pris bil 10 mil Total Inkl. ny skatt 
ABT 11 475 134 609 621 
AG 4.8% 384 134 518 530 

 
Ökningen av drivmedelskatten ger mellan 1,5 % till 5 % högre priser på ballast. 
Störst blir prisökningen på de produkter som kostar minst och även på de 
transporter som sker med enbart bil. Totalt sett kommer nog inte täkttätheten att 
ökas, däremot kommer konsumenterna få betala med för sina produkter. 
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4.2 Kvalitetskrav 
Eftersom sten är största enskilda råvaran i de produkter det används till, såsom 
asfalt, betong och väg och järnvägsballast, är kvalitetskraven väldigt viktiga. 
Olika användningsområden har olika krav som bestäms av respektive 
myndigheter och organisationer. På infrastruktursidan, d.v.s. när det gäller vägar 
och järnvägar, ger Svensk standard i samarbete med Svensk Bergmaterialindustri 
(SBMI) ut produkt- och provningsstandarderna för ballast. Dessa standarder är 
Europaanpassade, eller snarare översättningar av europastandarderna som ges ut 
av European Committee for Standardization (CEN). Kravnivåerna bestäms sedan 
av Vägverket och Banverket med hänsyn till trafikbelastning. Inom 
husbyggnadsbranschen används Boverkets regler tillsammans med svensk 
standard. Totalt sett är det många aktörer som är med och påverkar hur 
framtidens kvalitetskrav ska se ut och därför är det viktigt att veta vem som står 
bakom de olika organisationerna och vad som är deras syften. Nedan presenteras 
de viktigaste aktörerna inom området ballast. 
 
Swedish Standards Institute (SIS) är en fristående ideell förening med 
medlemmar från både privat och offentlig sektor. Eftersom SIS är en ideell 
förening är det medlemmarnas behov och önskemål som styr verksamheten. SIS 
och projektdeltagarna utarbetar standarder inom de flesta områden, bland annat 
bygg- och anläggningsbranschen. SIS är en del av det europeiska och globala 
nätverk som utarbetar internationella standarder. SIS är medlem i det europeiska 
samarbetet CEN och i det globala samarbetet ISO. 
 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) är en myndighet som på 
uppdrag av regeringen jobbar med att bedriva forskning för transportsektorns 
utveckling. Detta innebär att kontinuerligt förbättra kunskapen om sektorn så att 
de transportpolitiska målen nås. VTI ska bidra till utvecklingen av ett effektivt 
och långsiktigt hållbart transportsystem. 
 
Sveriges Bergmaterial Industri (SBMI) 
SBMI är en branschorganisation som jobbar med; 
-Täktfrågor. Framför allt att få till stånd en enklare att snabbare hantering av 
tillstånd till verksamheten. Utformning och tillämpning av miljöbalken och 
motsvarande europeisk lagstiftning måste bevakas och påverkas.    
-Kompetens. Kursverksamheten för medlemmarna är. De arbetar också för att 
samhällets utbildningssystem är ändamålsenligt för branschen.    
-Stärka branschens image. De jobbar för att öka kunskapen hos Statsmakterna, 
massmedia och allmänheten om branschens samhällsnytta.    
-Kvalitetssäkring genom standarder. SBMI jobbar för att vara med och utveckla 
standarderna.   
 
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) är byggbranschens egen 
organisation för forskning och utveckling med nära 5000 anslutna företag i 
Sverige. SBUF verkar för att utveckla byggprocessen så att det skapas bättre 
affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer att utnyttja 
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forskning och driva utvecklingsarbete. Bakom SBUF står Sveriges Byggindustrier, 
VVS-Installatörerna, Ledarna, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och SEKO. 
 
Vägverket (VV) är den myndighet som har ansvar för Sveriges vägnät. De får 
sina direktiv från Riksdag och regering. Det görs bland annat genom de 
långsiktiga målen för transportpolitiken i Sverige och genom det årliga 
regleringsbrevet från regeringen. Vägverkets arbete ska leda till att 
vägtransportsystemet har god standard, att det är samhällsekonomiskt effektivt 
och tillgängligt för alla människor. Det ska vara säkert, miljöanpassat, jämställt 
och bidra till regional balans. 
 
Banverket (Bv) är den myndighet som ansvarar för järnvägen i Sverige. Det 
innebär att de följer och driver utvecklingen inom järnvägssektorn, ansvarar för 
drift och förvaltning av statens spåranläggningar, samordnar den lokala, 
regionala och interregionala järnvägstrafiken samt ger stöd till forskning och 
utveckling inom järnvägsområdet. 
 
Boverket är den myndighet som har hand om samhälls- och byggplanering. De 
tar bland annat fram föreskrifter för nya byggnader, så att dessa ska vara 
hälsosamma och säkra. 
  
Äldre metoder 
I de flesta europeiska länder har det funnits nationella standarder för testning av 
ballast och asfaltmassor. I Sverige har vi använt oss av FAS metoder, Vägverket 
(2003). Egenskaperna på många av de äldre metoderna är samma saker som vi 
testar idag men de nya metoderna är modifierade och kompletterade. I vissa fall 
handlar det om att byta ut hela metoden som t.ex. vid bestämning av sprödhet 
där Fallhammaren fasas ut mot den nya Los Angeles metoden. Även den gamla 
metoden flisighetstal har ersatts av den nyare metoden flisighetsindex. I andra 
fall som vid kornstorleksfördelning är metoden i stort sätt densamma i de nyare 
standarderna som i de äldre. Skillnaderna som finns i metoden har inte så stor 
påverkan på provresultaten. Tabell 7 visar vilka metoder som ingick i FAS 
metoderna Vägverket (2003) 
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Tabell 7 FAS metoder för ballast, Vägverket (2003) 
 207 Provberedning 
 208 Bestämning av korndensitet genom vägning 

under vatten 
 209 Bestämning av flisighetstal 
 210 Bestämning av sprödhetstal 
 221 Bestämning av kornstorleksfördelning 

genom siktningsanalys 
 228 Bestämning av korndensitet med 

pyknometer 
231  Bestämning av slipvärde 
 243 Bestämning av krossytegrad 
 244 Bestämning av LT-index 
 252 Bestämning av hålrumshalt hos torrt packat 

filler 
 253 Bestämning av fillers förstyvande inverkan 

på bitumen 
 257 Provtagning vid kvalitetskontroll av filler 
 258 Bestämning av korndensitet hos råfiller 
 
 
Nuvarande metoder 
Eftersom Sverige är medlem i Europeiska unionen, som jobbar för att öka 
rörligheten för handeln av varor och tjänster inom unionen, har vi infört nya 
standarder för testning av ballast och asfaltmassor enligt det europeiska 
standardiseringsorganet CEN. Dessa standarder ersätter de äldre FAS 
metoderna. Fördelen som EU ser med gemensamma standarder i hela Europa är 
att entreprenörer som försöker komma in på en ny marknad inte ska hindras av 
att de inte har tillräcklig kunskap och erfarenhet av de rådande metoderna i 
landet vilket leder till ökad konkurrens och lägre priser. Vid upphandling av 
ballastmaterial är det enbart tillåtet att använda sig av de nya standarderna. 
 
De nya standarderna är indelade i produktstandarder och provningsmetoder. I 
provningsmetoderna redogörs hur man ska gå tillväga vid provningen så att all 
provning går till på samma sätt var provningen än äger rum och resultaten blir 
likvärdiga. I produktstandarderna finns olika kravnivåer man kan välja mellan. 
Dessa är till för att beställaren inte ska kunna gå in och sätta värden så de exakt 
passar en speciell leverantör och därmed slår ut konkurrensen. Enligt lagen om 
offentlig upphandling ska alla kommuner, landsting, statliga myndigheter och 
vissa av deras bolag alltid ha en öppen, icke diskriminerande upphandling för att 
alla aktörer ska ha samma chans att verka på en öppen och fri marknad. 
Nämnden för offentlig upphandling som ansvarar för översynen och om 
beställaren inte har följt kravnivåerna eller brutit mot någon annan paragraf bör 
upphandlingen överklagas.  
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Standarderna är inga likriktningar av ballastprodukterna utan bara av sättet man 
testar och deklarerar dem på. Standarder finns i de flesta moment för hantering 
och provning av produkter. Några som används inom ballastindustrin är 
Provtagning SS-EN 932-1 som handlar om hur man ska gå till väga när man ska 
ta ballastprover från transportband, emballerad ballast, upplag eller band och 
lucktömningsställen. Den handlar även om hur man upprättar en 
provtagningsplan.  
Neddelning av laboratorieprov SS-EN 932-2 visar hur man skall gå tillväga när 
man ska dela ner ett stort prov till den mängd som finns beskriven för den 
gällande provtagningsmetoden  
 
Bestämning av kornstorleksfördelning utförs genom siktning av ballasten enligt SS-
EN 933-1. Metoden går ut på att man låter ballasten skakas i en igenom en 
uppsättning siktar av fallande storlek. De största stenarna fastnar på översta 
sikten medan det fina stenmjölet fortsätter igenom alla siktar och samlas upp 
längst ner. Kornstorleken är viktig för att få rätt sammansättning av olika 
fraktioner i slutprodukten.  
 

 
Figur 35, trådsiktar för bestämning av kornstorlek www.houm.no (2007) 

 
Figur 36, Gilson sikt för siktning av grov ballast www.asfaltskolan.se (2007) 

 
Bestämning av kornform utförs enligt flisighetsindex SS-EN 933-3 eller SS-EN 933-4. 
När flisigheten ska bestämmas  siktas först ballasten med en speciell siktserie och 
sen siktas  var fraktion i respektive spaltsikt och hur många procent av ballasten 
som passerade noteras. Spaltsiktens storlek ska vara halva kvadratsiktens. LT-
index mäts med oftast med ett specialtillverkat skjutmått. Andelen ballast som 
inte har en tjocklek som är minst en tredjedel av längden är det som redovisats. 



 74 

Flisighetsindex är vanligast vid vägballast medan LT-index mest används i 
samband med järnvägsmakadam. 
 

 
Figur 37, spaltsikt www.asfaltskolan.se (2007) 

     

          
Figur 38, skutmått för LT-index www.asfaltskolan.se (2007) 

 
Tabell 8 Flisighetsindex SS-EN 933-3 
Kravnivåer Asfalt Järnvägs 

makadam 
Betong Kategori 

Fl 
≤ 10 
≤ 15 
≤ 20 
≤ 25 
≤ 30 
≤ 35 
≤ 50 
> 35 
> 50 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 

 
X 
X 
 
 
X 
 
X 

 
X 
X 
 
 
X 
X 
 
X 

Fl10 

Fl15 

Fl20 

Fl25 

Fl30 

Fl35 

Fl50 

FlDeclared 

FlDeclared 
Inget krav X X X FlNR 
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Tabell 9 LT-index SS-EN 933-4 
Kravnivåer Asfalt Järnvägs 

makadam 
Betong Kategori 

Sl 
≤ 10 
≤ 15 
≤ 20 
≤ 25 
≤ 30 
5 till 30 
≤ 35 
≤ 40 
≤ 50 
≤ 55 
> 30 
> 50 
> 55 

X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
 
X 

X 
 
X 
 
X 
X 
 
 
 
 
X 

 
X 
X 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
X 

Sl10 

Sl15 

Sl20 

Sl25 

Sl30 

Sl5/30 

Sl35 
Sl40 

Sl50 

Sl55 

SlDeclared 

SlDeclared 

SlDeclared 
Inget krav X X X SlNR 

 
Bestämning av motstånd mot nötning utförs enligt Micro-Deval SS-EN 1097-2. 
Provningen utförs med en roterande trumma med stålkulor och vatten som 
snurras 12000varv med ballasten. Resultatet beräknas genom hur mycket av den 
totala mängden som passerar igenom en 1.6mm sikt. Vid testning av 
järnvägsmakadam används en större trumma och stålkulorna plockas bort 
eftersom deras inverkan på så stora fraktioner är minimal. 
 
Tabell 10 Micro-Deval SS-EN 1097-1  
Kravnivåer Asfalt Järnvägs mkd. Betong Kategori MDE 
≤ 10 
≤ 15 
≤ 20 
≤ 25 
≤ 30 
≤ 35 
> 35 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

MDE 10  
MDE 15 

MDE 20 

MDE 25 

MDE 30 

MDE 35 
MDE Declared 

≤ 5 
≤ 7 
≤11 
≤ 15 
> 15 

 X 
X 
X 
X 
X 

 MDERB 5 

MDERB 7 

MDERB 11 

MDERB 15 

MDERB Declared 
Inget krav X X X MDE NR 
 
 
Bestämning av motstånd mot nötning av dubbdäck utförs enligt den nordiska 
kulkvarnmetoden SS-EN 1097-9. Denna metod fungerar på liknande sett som 
Micro-Deval metoden med den större skillnaden att det finns ribbor i trumman 
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som får stålkulorna att slå mot ballasten och på så sätt bättre motsvarar nötning 
av dubbdäck.  
 

 
Figur 39, nordisk kulkvarn www.asfaltskolan.se (2007) 

 
Tabell 11 Kulkvarn SS-EN 1097-1 
Kravnivåer Asfalt 

 
Järnvägs 
makadam 

Betong Kategori AN 

≤ 7 
≤ 10 
≤ 14 
≤ 19 
≤ 30 
> 30 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

AN 7 

AN 10 

AN 14 

AN 19 

AN 30 

AN Declaerd 
Inget krav X - - AN NR 
 
Bestämning av motstånd mot polering hos grov ballast utförs enligt PSV SS-EN 1097-8. 
I de södra delarna av vår kontinent är vintrarna väldigt milda och användningen 
av dubbdäck som ruggar upp utan minimal. Där är problemen snarare att 
vägbeläggningen poleras istället för att nötas varpå poleringsvärdet är viktigare. 
Ett PSV test går till så att man nöter ner ett prov och mäter friktionen över ytan. 
Lägre PSV värden representerar bättre friktion.  
 

 
Figur 40, provning mot polering www.asfaltskolan.se (2007) 
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Tabell 12 Poleringsvärde SS-EN 1097-8 
Kravnivåer Asfalt 

 
Järnvägs 
makadam 

Betong Kategori AN 

≤ 68 
≤ 62 
≤ 56 
≤ 50 
≤ 44 
> 44 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

PSV 68 

PSV 62 

PSV 56 

PSV 50 

PSV 44 

PSV Declaerd 
Inget krav X - X PSV NR 
 
 
Bestämning av motstånd mot fragmentering utförs enligt Los Angeles SS-EN 1097-2. 
I denna testmetod låter man ballasten rotera i en stor trumma med 11 stålkulor 
som har till uppgift att krossa ballasten. Andelen krossad ballast delat med den 
totala andelen ballast ger Los Angeles-talet. 
 

 
Figur 41, Los Angeles-trumma www.asfaltskolan.se (2007) 

Tabell 13 Los Angeles-metoden SS-EN 1097-2 
Kravnivåer Asfalt Järnvägs mkd. Betong Kategori LA 
≤ 10 
≤ 15 
≤ 20 
≤ 25 
≤ 30 
≤ 35 
≤ 40 
≤ 50 
> 50 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

LA 10  
LA 15 

LA 20 

LA 25 

LA 30 

LA 35 

LA 40 
LA 50 
LA Declared 

≤ 12 
≤ 14 
≤18 
≤ 20 
≤ 24 
> 24 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

LARB 12 

LARB 14 

LARB 18 

LARB 20  
LARB 24 

LARB Declared 
Inget krav X X X LA NR 
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Bestämning av andel krossade korn utförs enligt metoden Krossytegrad SS-EN 933-5. 
Detta är en okulär besiktning av hur många procent krossad ballasten är. Detta är 
endast aktuellt för naturgrustäkter eftersom bergkross kan anses som fullständigt 
krossat. 
 
Tabell 14 Krossytegrad SS-EN 933-5 för asfaltsmassor 
Andel korn med 
helt krossade eller 
brutna ytor Vikt% 

Korn som år 
krossade till mer 
än hälften Vikt& 

Andel korn med 
helt rundade ytor 
Vikt% 

Katigori C 

90 till 100 
30 till 100 
30 till 100 
- 
- 
- 

100 
95 till 100 
90 till 100 
50 till 100 
50 till 100 
< 50 

0 
0 till 1 
0 till 1 
0 till 10 
0 till 30 
> 30 

C 100/0 

C 95/1 

C 90/1 

C 50/10 

C 50/30 

C Declared 
Inget krav Inget krav Inget krav C NR 
 
Petrografisk beskrivning enligt SS-EN 932-3 skall utföras av en geolog med 
erfarenheter av petrografi. Vid en petrografisk analys erhålls glimmerhalt, 
bergartens struktur, textur och mineralsammansättning och kornighet hos 
bergarterna.  
 
Övriga provningsmetoder enligt SS-EN 
SS-EN 932-1 Provtagning 
SS-EN 932-2 Neddelning av laboratorieprov 
SS-EN 932-3 Petrografisk beskrivning förenklad metod 
SS-EN 932-5 Allmän utrustning och kalibrering 
SS-EN 932-6 Definitioner av repeter- och reproducerbarhet 
SS-EN 933-2 Bestämning av kornstorleksfördelning - Siktar, öppningars 
nominellastorlek 
SS-EN 933-5 Bestämning av andel korn med krossade och brutna ytor hos grov 
ballast 
SS-EN 933-6 Ballast Bestämning av kornform - Flödestal 
SS-EN 933-8 Bestämning av finmaterial - Sandekvivalent 
SS-EN 933-9 Bedömning av finmaterial - Metylenblåtest 
SS-EN 1097-3 Bestämning av skrymdensitet och hålrumshalt hos löst lagrad 
ballast  
SS-EN 1097-4 Bestämning av hålrumshalten hos torrt packat filler (Rigden) 
SS-EN 1097-5 Bestämning av fuktkvot genom torkning i ventilerad ugn 
SS-EN 1097-6 Bestämning av korndensitet och vattenabsorption 
SS-EN 1097-7 Bestämning av korndensitet hos filler - Pyknometermetod 
SS-EN 1097-10 Bestämning av kapillär stighöjd 
SS-EN 1744-1 Kemisk analys  
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Vid upphandling och försäljning av ballast skall minst de parametrar som är 
definierade i Tabell 15 deklareras. 
 
Tabell 15 Minimum deklaration 
Produktstandard/ 
Egenskap 

Betong Asfalt Väg Järnväg 

Kornstorlek X X X X 

Kornform       X längd 

Finmaterialhalt X     X finkorn 

Finmaterialkvalitet X       

Fragmentering         

Nötning         

Densitet och vabs (X) X     

Frostbeständighet (X)       

Org. Föroreningar (X)   (X)   

 
 
Kvalitetskrav 
I standarderna klargörs vilka kravnivåer som finns och de testas, men det är 
myndigheterna som ställer de direkta kraven. Vägverket har hand om krav på 
asfalt och obundna vägmaterial, Banverket ställer kraven för järnvägsballast och 
Boverket sätter kraven för betong. I tabellerna nedan, från Vägverkets 
publikationer ABT VÄG 2005 och VÄG 94, redogörs förändringarna i vägverkets 
krav på asfaltsmassor och bärlager. 
 
Tabell 16 Kvalitetsparametrar för ABT massor i VÄG 94  
Kvalitetsparametrar ÅDT k.just x 1000 
 < 0,5 0,5 – 1,5 1,5 – 3,5 3,5 – 7,0 
Flisighetstal ≤ 1,50 ≤ 1.45 ≤ 1.45 ≤ 1.40 
% helt krossade 
korn 

≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 10 

Kulkvarnsvärde ≤ 30 ≤ 18 ≤ 14 ≤ 9 
Slipvärde - ≤ 3,2 ≤ 2,3 ≤ 1,8 
Sprödhetstal ≤ 60 ≤ 60 ≤ 55 ≤ 50 
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Tabell 17 Kvalitetsparametrar för ABT massor i ATB VÄG 2005 
Kvalitetsparametrar ÅDT k.just x 1000 
 < 0,5 0,5 – 1,5 1,5 – 3,5 3,5 – 7,0 
Flisighetsindex ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20 
Krossytegrad C 50/30 C 50/30 C 50/30 C 50/10 
Kulkvarnsvärde ≤ 14 ≤ 14 ≤ 10 ≤ 7 
Los Angeles ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 
 
Tabell 18 Kvalitetsparametrar för ABS massor i VÄG 94  
Kvalitetsparametrar ÅDT k.just x 1000 
 0,5 – 1,5 1,5 – 3,5 3,5 – 7,0 > 7,0 
Flisighetstal ≤ 1,45 ≤ 1.45 ≤ 1.40 ≤ 1.40 
% helt krossade 
korn 

≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Kulkvarnsvärde ≤ 18 ≤ 14 ≤ 9 ≤ 6 
Slipvärde ≤ 3,2 ≤ 2,3 ≤ 1,8 ≤ 1,4 
Sprödhetstal ≤ 55 ≤ 55 ≤ 50 ≤ 45 
 
Tabell 19 Kvalitetsparametrar för ABS massor i ATB VÄG 2005 
Kvalitetsparametrar ÅDT k.just x 1000 
 0,5 – 1,5 1,5 – 3,5 3,5 – 7,0 > 7,0 
Flisighetsindex ≤ 20 ≤ 20 ≤ 15 ≤ 15 
Krossytegrad C 50/10 C 50/10 C 50/10 C 50/10 
Kulkvarnsvärde ≤ 14 ≤ 10 ≤ 7 ≤ 7 
Los Angeles ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 20 
 
Om värdena räknas om enligt Lars Stenlids (2005) diagram framgår det att 
flisigheten ökar för 11.2 – 16 mm fraktionen medan 8 – 11.2 mm fraktionen är 
ungefär densamma, med den nya metoden. Alltså för massor med fraktionen 11.2 
– 16 mm har kvalitetskravet ökat. Detta kan dock variera en del mellan olika 
stenmaterial och testningar men generellt stämmer det. När det gäller kravet om 
andel helt krossade korn är kravet det samma men det har tillkommit ett tillägg 
att minst 50 % av ballasten måste vara krossad till hälften eller mer. I jämförelsen 
mellan Sprödhet och Los Angeles har kravet skärpts något, men metoderna är 
inte helt jämförbara så för vissa material har kravet blivit mildare. Om kravet på 
kulkvarn studeras framgår den klart största förändringen. Här har 
kvalitetskraven skärpts ordentligt. 
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Figur 43, omräkningstabell Flisighetstal – Flisighetsindex, SBUF-projekt nr 2135 (1996) 

 

 
Figur 44, omräkningstabell Los Angeles – Sprödhetstal, SUBF-projekt nr2135 (1996) 
 
 
Om istället bärlager till belagda vägar studeras framgår det att kravet på nötning, 
kulkvarn, har minskat kraftigt fast det har tillkommit krav för motstånd mot 
fragmentering och finmaterialkvalité. Kravet på krossytegrad är i stort sett 
oförändrade.  
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Tabell 20 Kvalitetskrav på Obundna bärlager till belagda vägar 
Kvalitetsparametrar VÄG 94 ABT VÄG 2005 
Krossytegrad C 50/X C 50/30 
Micro-Deval (trafikerat) MDE 231 (MDE 13)1 MDE25 (MDE 20) 
Los Angeles - LA40 
Finmterialkvalitet - 35 2 
Petrografi (glimmerhalt) - 30 %3 
1Micro-Deval värdet för VÄG 94 är framräknat från kulkvarnsvärdena 30 och 18 
med hjälp av diagrammet nedan, 2testas enbart om finmaterialhalten är över 5 %. 
350 % om vägen inte trafikeras av tung trafik 
 

 
Figur 45, omräkningstabell Kulkvarn – Micro-Deval, SBUF-projekt nr 2135 (1996) 
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Sammanfattning 
När det gäller testmetoder så utvecklas dessa kontinuerligt genom 
femårsöversyner där alla EU länder har chans att tycka till om standarderna. Just 
nu är bl.a. siktningsmetoden (SS-EN 933-1) ute på remiss. I denna standard krävs 
att all siktning skall avsluts med manuell siktning för att säkerställa att proven är 
rensiktade. ”Detta krav försöker vi få bort”skriver Viman (2007) ”Vi har använt oss 
av maskinella skakapparater i många år i Sverige utan problem” fortsätter han. I 
tabell 21 redogörs vilka metoder som är ute på översyn just nu. Ändringarna 
kommer att komma inom metoderna och även helt nya metoder kan komma att 
dyka upp. Just nu är metoder för provning av frostbeständighet, alkali-
silikareaktivitet och finmaterialets kvalitet såsom inverkan av glimmer och 
svällande lermineral på ingång, enligt Broms (2007).  
 
Tabell 21  
Europastandard - provningsmetod 
Beteckning Egenskap Fastställd Ändringar 

Tillägg (A1) 

 
5-årsöversyn      

EN 932-1 
EN 932-2 
EN 932-3 
EN 932-5 
EN 932-6 

Provtagning 
Neddelning 
Petrografisk beskrivning 
Utrustning, kalibrering 
Precision 

Aug 1996 
Jan 1999 
Aug 1996 
Nov 1999 
Maj 1999 

 
 
2003 

 
 
Under 
revision 
Under 
revision 
 

EN 933-1 
EN 933-2 
EN 933-3 
EN 933-4 
EN 933-5 
EN 933-6 
EN 933-7 
EN 933-8 
EN 933-9 
EN 933-10 

Siktning 
Hål till siktar 
Flisighetsindex 
LT-index 
”Krossytegrad” 
Flödestal 
Skalinnehåll 
Sandekvivalentvärde 
Metylenblåvärde 
Luftstrålesiktning 

Aug 1997 
1995 
Jan 1997 
Okt 1999 
Jan 1998 
Okt 2001 
Mars 
1998 
Mars 
1999 
Okt 1998 
Mars 
2001 

Okt 2005 
 
2003 
 
Nov 2004 
Maj 2004 
 

Under 
revision 
 
Under 
revision 
Under 
revision 
 
Under 
revision 
 
Under 
revision 
Under 
revision 
Under 
revision 

EN 1097-1 
EN 1097-2 
EN 1097-3 
EN 1097-4 
EN 1097-5 
EN 1097-6 

Micro-Devalvärde 
Los Angelesvärde 
Lös skrymdensitet 
Filler - Rigdenhålrum 
Vattenkvot 
Korndensitet 

Juli 1996 
Apr 1998 
Apr 1998 
Sept 1999 
Juli 1999 
Sept 2000 

2003 
Juli 2006 
 
 
 
Okt 2005 

Under 
revision 
 
 
Under 
revision 
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EN 1097-7 
EN 1097-8 
EN 1097-9 
EN 1097-10 

Filler - Densitet 
Poleringsmotstånd 
Kulkvarnsvärde 
Kapillär stighöjd 

Juli1999 
Dec 1999 
Apr 1998 
Dec 2002 

 
 
Juli 2005 

Under 
revision 
Under 
revision 
 
Under 
revision 
 
Under 
revision 

EN 1367-1 
EN 1367-2 
EN 1367-3 
EN 1367-4 
EN 1367-5 

Frys-tömotstånd - ej salt 
Magnesiumsulfat 
”Sonnenbrand” 
Krympning vid uttorkning 
Termisk chock 

Nov 1999 
Mars 
1998 
Mars 
2001 
Mars 
1998 
Aug 2002 

 
 
Maj 2004 

Under 
revision 
 
 
 
Under 
revision  

EN 1744-1 
EN 1744-3 
EN 1744-4 
EN 1744-5 
EN 1744-6 

Kemiska egenskaper 
Beredning av lakprov 
Filler – Vattenkänslighet 
Syralösliga klorider 
Återvunnen ballast - 
Bindning 

Mars 
1998 
Juli 2002 
Aug 2005 
Okt 2006 
Okt 2006 

 Under 
revision 
Under 
revision  

EN 12697-11 Bitumen - Vidhäftning Dec 2003  Under 
revision 

EN 13179-1 
EN 13179-2 

Filler -
Mjukpunktsförhöjning 
Filler - Bitumental  

Aug 2000 
Aug 2000 

  

 
När det gäller testmetoder av ballast har de parametrar som testas genom åren 
varit de samma även om testmetoderna förändras. Generellt tror Viman (2007) att 
funktionsinriktade metoder är på väg in, vilket betyder mer frihet att bygga 
vägen på det sättet som man anser lämpligast, bara den håller de uppsatta 
funktionskraven. 
 
Vägverkets kravnivåer på ballast har ökat igenom åren. Jämförelsen mellan Väg 
94 och ABT VÄG visar att särskilt för belagda vägar med lite mindre 
trafikbelastning har kraven blivit hårdare. För ABT-massor har kulkvarnsvärdet 
sänkts från 30 till 14 på de minst trafikerade vägarna och för ABS-massor har det 
sänkts från 18 till 14. Detta har gjort att täkter med dåliga värden har fått det 
svårare att leverera asfaltsmassor. Hermelin (2007) anser att ändringar av kraven 
på ballastmaterial inte är aktuella. Hermelin (2007) menar att Vägverket i stort är 
tillfreds med kvalitén på ballasten, men understryker att utredningar av kvalitén 
sker hela tiden. Om möjligen något krav skulle ska ändras så är det nog en 
sänkning av Los Angeles värdena, men det ligger på framtiden i sådana fall.          
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4.3 Materialförsörjningsmodeller 
Tre materialförsörjningsmodeller har utförts i detta examensarbete. En för 
Östergötland län som bara går till steg 2 och en fullständig modell vardera för de 
olika försörjningsområdena Linköping och Norr- och Söderköping. 
 

4.3.1 Allmänt om Östergötland län 
I processen att samla in data till materialförsörjningsmodellerna kom mycket 
intressant information fram som inte passade in i modellen men som ändå bör 
redovisas för att ge läsaren en bättre uppfattning om det allmänna läget i länet. 
Denna information redovisas i detta delkapitel. 
 
Statistiken till diagrammen i detta avsnitt kommer från SGU:s publikationer 
Grus, sand och krossberg - Produktion och tillgångar från och med år 2000 till och 
med år 2006. Kartorna kommer från SGU:s Internetkarttjänst.  
 
Efter en kraftig nedgång i början av 90-talet har ballastproduktionen i 
Östergötland ökat en aning de senaste åren; 
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Figur 46, ballastleveranser från täkter i Östergötland mellan år 1991 till år 2005 

 
På diagrammet ovan framgår också hur stor påverkan stora enskilda projekt har 
på länets ballastproduktion. År 1995 byggdes E4 förbifarten förbi Norrköping. År 
1999 drog ett annat vägbygge upp ballastleveranser från Motala kommuns täkter 
med 1,9 miljoner ton. 
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Nedan redovisas leveranser av ballast uppdelat på försörjningsområdena; 

Ton leveranser per försörjningsområde
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2005  

Figur 47, ton leveranser per försörjningsområde 

 
Försörjningsområdet Norr- och Söderköping har en ganska stabil trend med 
avseende på ballastleveranser. Försörjningsområdena Linköping och Södra 
(Södra består av Valdemarsvik, Åtvidaberg, Kinda och Ydre kommun) visar en 
ökande trend där Linköping ökar mest. Linköping kommun har de senaste tio 
åren legat på drygt hälften av snittet i Östergötland när det gäller levererade ton 
ballast per innevånare (4,5 ton/innevånare mot 7,8 ton/innevånare i länet), år 
2005 hade kommunen hämtat upp till 5,8 ton/innevånare. Det Västra 
försörjningsområdet (Västra består av Boxholm, Ödeshög, Mjölby, Vadstena och 
Motala) visar en neråtgående trend. Det är framförallt Motala kommun som står 
för en tredjedel av naturgrusleveranserna i länet som tappat.  
Finspång kommun visar stabila leveranser. 
 
Delar man upp ballastleveranserna från täkterna i Östergötlands län per 
materialslag ser man att krossberg står för ca 75 % av alla levererade ton. 
Andelen naturgrus av totala mängden ballast har minskat en aning från 1998 och 
har de senaste tre åren legat stadigt på ca 15 %. I posten Övrigt är det mesta så 
kallat entreprenadberg (SGU 2006:3); 
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Leveranser i E-län fördelat på materialslag
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Figur 48, leveranser från täkterna i Östergötland fördelat på materialslag 

 
Drygt hälften av ballastprodukterna används till vägbyggen. Ca 10 % av det 
totala levererade tonnaget, eller ca 66 % av allt levererat naturgrus, används till 
betongframställning. Observera hur det stora vägbygget 1999 förvränger annars 
stabila trender i figurerna 47, 48 och 49. 

Användingsområde för ballast i E-län
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Figur 49, användningsområde för ballast i E-län 

 
Antalet täkter i länet vars primära syfte är att leverera ballast har minskat från 94 
st år 2001 till 68 st år 2005. Det är främst mindre täkter och naturgrustäkter som 
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fallit bort. Ett fåtal stora bergtäkter och mobila krossar tar allt större 
markandsandelar i länet. 

Antal täkter i Östergötland (st/år)
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Figur 50, antal täkter i Östergötland län 

 
I diagrammet nedan redovisas en procentuell fördelning över storleken på 
täkternas årsproduktion. År 2001 fanns ca 5 täkter i Östergötland som 
producerade över 110 000 ton ballast per år. År 2005 hade de ökat till 10 st. Täkter 
med en årsproduktion på 10 000 ton och uppåt har ökat procentuellt på 
bekostnad av de med mindre produktion. 
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Figur 51, procentuell fördelning över täkternas årsproduktion i E-län 

 
Det är intressant att de åtta största bergtäkterna i de två försörjningsområdena är 
just de täkter som ligger närmast stadskärnorna. Häradsudden, Skanskas 
bergtäkt, har ännu en låg årsproduktion men antas höra till en av de stora i 
framtiden. Här kan man fundera över om de små täkterna förblivit små eller lagts 
ned på grund av att de legat för långt ifrån stadskärnorna? Oavsett så stödjer 
dessa observationer antagandet att små täkter långt från stadskärnorna troligen 
inte kommer att växa sig större i framtiden. Då är risken större att nya täkter 
öppnas nära stadskärnorna, särskilt med tanke på de förmodade ökande 
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transportkostnaderna. I vartdera försörjningsområdet finns en stor naturgrustäkt 
som står för nästan nio tiondelar alla naturgrusleveranser. 
 

 
Figur 52, de tio största täkterna i de två försörjningsområdena Linköping kommun och Norr- 
och Söderköping kommun, från SGU:s karttjänst 

 
Ton levererat naturgrus har minskat stadigt i Östergötland län så långt bakåt i 
tiden som vår statistik sträcker sig; 
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Leveranser naturgrus i Östergötland y = -508103Ln(x) + 2E+06
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Figur 53, leveranser av naturgrus i Östergötland 

 
Länet åtog sig år 2003 att sänka sitt uttag av naturgrus till mindre än 300 000 ton 
per år till och med år 2010. Målet var en precisering av riksdagens Miljömål på 
mindre än 12 miljoner ton uttaget naturgrus per år i hela riket till år 2010 
(Länsstyrelsen Östergötland 2003). En trendlinje infogades i diagrammet ovan 
(trendlinjen kallas Logg.(Ton naturgrus)). Enligt den kommer Östergötland län att 
uppnå sitt dåvarande naturgrus mål runt år 2009, men de senaste tre åren har 
naturgrusleveranserna balanserat sig runt 400 000 ton. Enligt Axelsson (2007) har 
målet ändrats sen 2003. Numera sätts inga siffror som mål, istället ska naturgrus 
ersättas med andra material i den mån det är rimligt. Axelsson (2007) tolkar 
balanseringen på 400 000 ton i länet som att det dels är högkonjunktur och att det 
därmed behövs mer naturgrus men också att det mesta av naturgruset numera 
används endast där det är nödvändigt. 
 
Två kommuner i länet står för ca hälften av allt naturgrusuttag. Motala kommun 
levererar som sagt en tredjedel av allt naturgrus och Linköping kommun står för 
ca en femtedel. Bägge kommunerna har minskat sitt naturgrusuttag i samma takt 
som länet och därmed behållit samma procentandel av länets naturgrusuttag. 
Skillnaden är att Linköping ersatt sina minskningar av naturgrus med krossberg 
medan Motala gått ned drygt 200 000 ton i ballastleveranser sedan 1998 (år 1999 
levererade täkterna i Motala kommun 2,3 miljoner ton ballast till ett stort 
vägbygge). 
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Andel naturgrus av total leveranser i Motala (ton)
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Figur 54, leveranser av ballast i Motala kommun 

 
De senaste 4 åren har det levererats ca 90 000 ton naturgrus per år i Linköping 
kommun. Denna mängd anser Axelsson (2007) svår att sänka ytterligare de 
närmsta åren. Naturgrustäkten Kolbyttemon står för ca 67 000 ton (eller ca 86 %) 
av naturgrusleveranserna i försörjningsområdet per år. Kolbyttemon står själv för 
ca 10 % - och tillsammans med fyra andra stora bergtäkter (Aska, Styvinge, 
Normstorp, Lökebo) för ca 98 % av de totala ballastleveranserna i 
försörjningsområdet (TDS 2007); 
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Figur 55, leveranser av ballast i Linköping kommun 

 
I försörjningsområdet Norr- och Söderköping kommun har leveranserna av 
ballast och naturgrus utvecklats enligt figur 56. 
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Andel naturgrus av total leveranser i Norr- och 
Söderköping (ton)
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Figur 56, leveranser av ballast i Norr- och Söderköping kommun 

 
I det här försörjningsområdet är det istället naturgrustäkten Viby som levererar 
ca 77 000 ton (eller 89 %) av försörjningsområdet årliga behov på naturgrus. Viby 
står själv för ca 9 % - och tillsammans med fyra andra stora bergtäkter (Ludden, 
Klinga, Skärlunda, Häradsudden) för ca 97 % av de totala ballastleveranserna i 
försörjningsområdet (TDS 2007). 
 

4.3.2 Materialförsörjningsmodell Östergötland 
 
Steg 2: Befolkningsökning 
Befolkningen i länet kommer att öka med ca 1080 personer per år de närmsta 40 
åren. Befolkningsprognosen bygger på en linjär framskrivning av 
befolkningsökningen de senaste 30 åren (Statistikdatabasen 2007-05-29); 
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Folkökning i Östergötland 1968 till 2025
y = 1078,3x + 378141
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Figur 57, folkökningen i Östergötland 

 
Mellan åren 1995-2005 producerades i snitt 7,8 ton ballast per invånare i 
Östergötland län, de senaste åren har dock ”förbrukningen” per invånare legat 
runt 7 ton per invånare; 
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Figur 58, ton/person i Östergötland 

 
Vi antog därför att varje person i länet förbrukar 7 ton ballast per år i vår 
materialförsörjningsprognos.  Ekvationen för Östergötland län blir då; 
Antal ton År Z = 7,0*(1073,3*(Z–1995)+378141) 
 
I diagramform ser då behovet av ballast i länet ut på följande vis; 
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Materialförsörjningsmodell Östergötland (7 ton/pers)
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Figur 59, materialförsörjningsmodell Östergötland 

 
Redan levererade mängder är de röda staplarna. Behovet av ballast baserat 
endast på befolkningsökningen är den blå linjen. Behovet av ballast baserat på 
stora projekt har inte beräknats på denna nivå. 
 
Eftersom det finns ca 60 täkter primärt för ballastproduktion i hela länet idag har 
vi inte resurser att göra en beräkning på tillgången av ballast under samma tid. 
Dessa beräkningar kommer istället att utföras i de två försörjningsområdena 
Linköping och Norr- och Söderköping. Statistiken från TDS kan hittas i Bilaga F. 
 

4.3.3 Materialförsörjningsmodell för Linköping kommun 
 
Steg 2: Befolkningsökning 
Befolkningen i kommunen kommer att öka med ca 860 personer per år de 
närmsta 40 åren (Linköping kommun 2007); 
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Folkökning i Linköping kommun
y = 861,36x + 128672
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Figur 60, folkökning i Linköping kommun 

 
Mellan åren 1995-2005 producerades i snitt 4,5 ton ballast per invånare i 
Linköping kommun; 
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Figur 61, ton/person i Linköping kommun 

 
Vi antog att varje person i kommunen förbrukar 5,2 ton ballast per år i vår 
materialförsörjningsprognos eftersom det har varit en ökning i antal ton per 
invånare de senaste åren. I BALLASTBOKEN har man noterat att 
marknadstendensen är uppåtgående vilket stämmer med vårt antagande. 
Ekvationen för ballastbehovet i kommunen blir då; 
Antal ton År Z = 5,2*(861,36*(Z–1995)+128672) 
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Steg 3: Stora projekt 
Östergötland är idag en av Sveriges mest intressanta regioner. Linköping och 
Norrköping håller på att växa ihop till en storstadsregion och väntas en positiv 
framtid. Antalet människor som kommer att jobbpendla mellan städerna tros 
öka. För att klara av de kommande trafikbelastningarna på transportsystemen 
behövs utbyggnader.  
Här listas de intressantaste projekten ur ballastsynpunkt för Linköping kommun.  
 
Ostlänken 
Banverket håller på med järnvägsutredningar om att bygg dubbelspårig järnväg 
från Linköping förbi Norrköping och vidare upp till Järna. Den nya järnvägen är 
tänkt att knyta Östergötland, Södermanland och Mälardalen närmare och senare 
vara en del i den nya Götalandsbanan mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Som det ser ut nu så är kapaciteten på sträckan väldigt begränsad och ett nytt 
dubbelspår skulle få igång en mycket starkare pendlingstrafik både regionalt och 
nationellt. Även godstrafiken får utrymme för effektivare transporter. 
Den totala projekterade sträckan är 15mil varav 6,5 ligger i Östergötland. 2,1 mil 
tillhör Linköpings försörjningsområde och 4,4 mil tillhör Norrköpings 
försörjningsområde. Den planerade byggstarten är mellan 2010 och 2015. 
 

 
Figur 62, Ostlänken 
 
Väg 34 Linköping – Kisa 
Vägen mellan Linköping och Kisa har vägverket klassat som farlig. Vägen är 
väldigt hög trafikerad. I den södra änden har vägen 4000 trafikanter per dag och i 
den norra delen upp mot 7000. Hastigheten på sträckan är 90 km/h men det är 
många som kör snabbare. För att öka säkerheten på vägen och minska antalet 
olyckor har vägverket bestämt att bygga om vägen från en 13 m väg till en 2+1 
väg. Byggstarten är planerad till 2008. 
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Figur 63, sträckning Väg 34 mellan Linköping och Kisa
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Steg 4: Tillgång på ballast 
Det finns 4 bergtäkter och 1 naturgrustäkt i Linköping kommun som tillsammans 
levererar nästan all ballast (ca 98 %) (TDS 2007) i försörjningsområdet. Dessa fem 
stora täkter är Styvinge, Normstorp, Lökebo, Aska och Kolbyttemon; 
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Figur 64, de fem största täkterna i försörjningsområdet Linköping kommun 

 
Av figuren ovan framgår att Aska har en mycket stor marknadsandel just nu. 
Täkten antas stänga år 2011. Det året tros Lökebo, Styvinge och Normstorp ta 
över Askas marknadsandelar. Kolbyttemon är en naturgrustäkt. Av övriga 5 
täkter är samtliga grustäkter. 
 
Enligt Axelsson (2007) finns ingen ansökan för en ny täkt inne just nu. I 
materialförsörjningsmodellen antas att ingen ny täkt kommer att uppstå. Detta 
antagande är förmodligen felaktigt, men om vi skulle anta att nya täkter skulle 
uppstå så skulle snart de olika alternativen i materialförsörjningsmodellen bli 
omöjliga att överblicka. 
 
Enligt Ola Wik på SGI (Wik 2007) finns det en huvudman i försörjningsområdet 
Linköping som kan producera stora mängder restprodukter som är lämpliga som 
ballastmaterial; Tekniska Verken i Linköping AB. De producerar årligen ca 
120 000 ton restprodukter som är lämpliga som ballastmaterial (enligt 
miljöingenjör Anders Hägg, Tekniska Verken Linköping AB). Med lämpliga 
menas att de mekaniska egenskaperna på materialet är likvärdiga med bergkross 
eller naturgrus, se SGI (2003) för djupare förklaring. Av dessa 120 000 ton består 
ca 94 000 ton av slagg och övriga 26 000 ton av flyg- och cyklonaska. Idag skickas 
ca 13 000 ton av flygaskorna till Norge eftersom de innehåller för höga halter 
tungmetaller och därför inte får deponeras i Sverige. Slaggen siktas och används 
sedan internt till fyllnadsmaterial i en avfallsanläggning (se bilaga G). 
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Det som skulle kunna användas som ersättning till ballastmaterial idag är alltså 
ca 94 000 ton slagg och ca 13 000 ton flygaska, vilket tillsammans är ca 15 % av 
det totala ballastbehovet i försörjningsområdet idag. Slaggens primära 
användningsområde är som fyllnadsmaterial och flygaskan har egenskaper som 
gör den lämplig som bärlager. 
 
I materialförsörjningsmodellen för Linköing kommun antas att inga 
restprodukter används. Detta antagande baseras på att Tekniska Verken idag 
använder nästan all sin slagg internt. Då återstår bara hälften av flygaskan vars 
mängder är försumbara i modellen. 
 
Tabell 22, Aska bergtäkt 
Namn Aska 
Fastighetsnamn Aska  S:10 
Tillståndshavare Vägverket Produktion Syd 
Exploatör Berg och Falk AB 
Täkttyp Bergtäkt 
Kommun Linköping 
Källa TDS BALLAST- 

BOKEN 
Skanska 
Norrköping 

Skanska 
Kalmar 

Egen 
bedömning 

Årsproduktion (kton)  290 310* 310 290 290 
Marknadsandel (%) 42 45 45 42 42 
Livslängd (år) 4 4 4 4 4 
Livslängd (årtal) 2011 2011 2011 2011 2011 
Kvarv. Mängd (Mton) 1,42 1,55** 1,55  1,45 
Avstånd centrum (km)  10   10 
Övrig information Östergötlands täktansvarig tror att Aska täkten eventuellt kan få 

svårt att fortsätta i framtiden pga. att Linköpings stad kommer allt 
närmare och planfrågan blir mer och mer svårlöst. Övriga källor 
bedömer att täkten ej kommer att få förnyat tillstånd efter år 2011 
av samma orsak. Täkten ligger nära ett naturreservat och nära 
Riksintresse för naturvård och för kulturmiljövård. (Se bilaga H) 

Scenario Aska antas producera 290 000 ton ballast årligen fram tills att 
täkten läggs ned år 2011. När täkten lägger ned antas Styvinge, 
Lökebo och Normstorp ta över Askas marknadsandelar. Mellan år 
2007 och 2011 antas Aska producera totalt 1,45 Mton ballast. 

*Baserat på ett medelvärde av 2003, 2004 och 2005 års totala leveranser i Linköping kommun 
enligt SGU:s publikationer Grus, Sand och krossberg och % av marknaden enligt BALLASTBOKEN 
2006 
**Baserat på ett medelvärde av 2003, 2004 och 2005 års totala leveranser i Linköping kommun 
enligt SGU:s publikationer Grus, Sand och krossberg och % av marknaden enligt BALLASTBOKEN 
2006 multiplicerat med livslängden. 
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Tabell 23, Styvinge bergtäkt 
Namn Styvinge 
Fastighetsnamn Styvinge 3:1 
Tillståndshavare Swerock AB 
Exploatör Swerock AB 
Täkttyp Bergtäkt 
Kommun Linköping 
Källa TDS BALLAST- 

BOKEN 
Skanska 
Norrköping 

Skanska 
Kalmar 

Egen 
bedömning 

Årsproduktion (kton)  160 140* 200 160 160 
Marknadsandel (%) 23 20 29 23 23 
Livslängd (år) 4,5 10 till 15 >20  15 
Livslängd (årtal) 2011 2016-2021  >2027  2022 
Kvarv. Mängd (Mton) 3,05 1,6-2,1** >4,0  4,2 
Avstånd centrum (km)  20   13 
Övrig information Enligt Skanska anställda i Norrköping har Styvinge ökat sin 

årsproduktion sedan det så kallade Saabberget tog slut för NCC. 
Man har inga problem med grannar eller liknande. Man kommer 
nog inte att gå ner en pall till eftersom Styvinge har funnits länge. 
Täkten ligger i ett Riksintresse för naturvård. Täkten ligger bra 
placerad med tanke på omkringliggande hus och nya möjliga 
brytningsområden (Se bilaga I). 

Scenario Styvinge antas ha en årsproduktion på ca 160 000 ton mellan år 
2007 och 2011. Därefter antas täkten ha en produktion på ca 
260 000 ton ballast per år fram till dess att täkten antas stänga i 
årsskiftet 2022-2023. Styvinge antas producera totalt ca 4,2 Mton 
ballast mellan åren 2007 och 2022. Den maximala årsproduktionen 
antas vara 300 000 ton. Det finns en stor risk att Styvinge kommer 
att finnas kvar efter år 2022, men i så fall måste de troligen utöka 
sitt brytningsområde. 

*Baserat på ett medelvärde av 2003, 2004 och 2005 års totala leveranser i Linköping kommun 
enligt SGU:s publikationer Grus, Sand och krossberg och % av marknaden enligt BALLASTBOKEN 
2006 
**Baserat på ett medelvärde av 2003, 2004 och 2005 års totala leveranser i Linköping kommun 
enligt SGU:s publikationer Grus, Sand och krossberg och % av marknaden enligt BALLASTBOKEN 
2006 multiplicerat med livslängden. 
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Tabell 24, Lökebo bergtäkt 
Namn Lökebo 
Fastighetsnamn Lökebo 1:1 
Tillståndshavare Kisa Kross AB 
Exploatör Kisa Kross AB 
Täkttyp Bergtäkt 
Kommun Linköping 
Källa TDS BALLAST- 

BOKEN 
Skanska 
Norrköping 

Skanska 
Kalmar 

Egen 
bedömning 

Årsproduktion (kton)  90 105* 120  90 
Marknadsandel (%) 13 15 17  13 
Livslängd (år) 19 15 till 20 5  >40 
Livslängd (årtal) 2025 2021-2026 2011  >2046 
Kvarv. Mängd (Mton) 4,32 1,6-2,1** 0,6  >10 
Avstånd centrum (km)  20   24 
Övrig information Täkten ägs av NCC som avser etablera asfaltsverk i täkten, de har 

nu asfaltsverket i en täkt i Mjölby kommun (BALLASTBOKEN). 
NCC har även planer på att placera asfaltsverket vid Tekniska 
verken men har hamnat i tvist med konkurrenter. Täkten ligger 
nära ett Riksintresse för naturvård. Det är oklart hur stort 
brytningsområdet är eftersom täkten är relativt nystartad. Men 
baserat på tillståndsgiven mängd (4,5 Mton) är täktens 
brytningsområde stort. Täkten ligger bra placerad med tanke på 
omkringliggande hus och nya möjliga brytningsområden (Se 
bilaga J). 

Scenario Lökebo antas ha en årsproduktion på ca 90 000 ton år 2007 och 
2008. År 2009, 2010 och 2011 antas täkten producera ca 190 000 ton 
årligen eftersom ett asfaltsverk antas placeras i täkten år 2009. Efter 
år 2011 antas täkten ha en produktion på ca 250 000 ton fram till 
och med år 2047. Lökebo antas producera totalt ca 11,5 Mton 
ballast mellan åren 2007 och 2047. Den maximala årsproduktionen 
antas vara 300 000 ton. Avståndet till centrum kan komma att bli 
ett problem i framtiden om transportkostnaderna ökar.  

*Baserat på ett medelvärde av 2003, 2004 och 2005 års totala leveranser i Linköping kommun 
enligt SGU:s publikationer Grus, Sand och krossberg och % av marknaden enligt BALLASTBOKEN 
2006 
**Baserat på ett medelvärde av 2003, 2004 och 2005 års totala leveranser i Linköping kommun 
enligt SGU:s publikationer Grus, Sand och krossberg och % av marknaden enligt BALLASTBOKEN 
2006 multiplicerat med livslängden. 
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Tabell 25, Normstorp bergtäkt 
Namn Normstorp 
Fastighetsnamn Normstorp 4:1 och Gismestad 5:1 
Tillståndshavare BEFAB Schakt AB 
Exploatör BEFAB Schakt AB 
Täkttyp Bergtäkt 
Kommun Linköping 
Källa TDS BALLAST- 

BOKEN 
Bedömning 
Norrköping 

Bedömning 
 Kalmar 

Egen 
bedömning 

Årsproduktion (kton)  70 105* 120  70 
Marknadsandel (%) 10 15 17  10 
Livslängd (år) 20 10 till 15 >40  >40 
Livslängd (årtal) 2026 2016-2021 >2047  >2047 
Kvarv. mängd (Mton) 5,93 1,0-1,6** >10  >10 
Avstånd centrum (km)  20   14 
Övrig information Normstorp är en nyetablerad bergtäkt (fick tillståndet i december 

2006), det är därför oklart hur stort brytningsområdet är. Utifrån 
den tillståndsgivna mängden (6 Mton) är brytningsområdet stort. 
Täktansvarig i Östergötland tror att täkten är avsedd att finnas 
kvar länge. Man har just nu problem med klagomål från boende 
men man lär lösa in dessa fastigheter senare om problemen består 
(Skanska personal i Norrköping). Täkten ligger bra placerad med 
tanke på omkringliggande hus och nya möjliga brytningsområden 
(Se bilaga K). 

Scenario Normstorp antas ha en årsproduktion på ca 70 000 ton år 2007 till 
år 2011. Efter år 2011 antas täkten ha en produktion på ca 260 000 
ton fram till och med år 2047. Normstorp antas producera totalt ca 
11 Mton ballast mellan åren 2007 och 2047. Den maximala 
årsproduktionen antas vara 300 000 ton. 

*Baserat på ett medelvärde av 2003, 2004 och 2005 års totala leveranser i Linköping kommun 
enligt SGU:s publikationer Grus, Sand och krossberg och % av marknaden enligt BALLASTBOKEN 
2006 
**Baserat på ett medelvärde av 2003, 2004 och 2005 års totala leveranser i Linköping kommun 
enligt SGU:s publikationer Grus, Sand och krossberg och % av marknaden enligt BALLASTBOKEN 
2006 multiplicerat med livslängden. 
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Tabell 26, Kolbyttemon grustäkt 
Namn Kolbyttemon 
Fastighetsnamn Kolbyttemon 1:3 
Tillståndshavare Alltransport i Östergötland Fastighets AB 
Exploatör NCC Roads AB, Sverige Öst 
Täkttyp Grustäkt 
Kommun Linköping 
Källa TDS BALLAST- 

BOKEN 
Bedömning 
Norrköping 

Bedömning 
 Kalmar 

Egen 
bedömning 

Årsproduktion (kton)  67    67 
Marknadsandel (%) 10    10 
Livslängd (år) 10    30 
Livslängd (årtal) 2016    2020 
Kvarv. mängd (Mton) 1,17    1,2 
Avstånd centrum (km)     12 
Övrig information Kolbyttemon står för 86 % av alla naturgrusleveranser i 

försörjningsområdet (TDS 2007). Täkten ligger i ett Riksintresse för 
naturvård. Kolbyttemon är fel utsatt i TDS och hamnar farligt nära, 
eller rent av inne i, ett grundvattenförande område med 
uttagsmöjligheter mellan 1-5 l/s när den får sina rätta koordinater 
(RT90 Nord/Syd: 6467412 Öst/Väst: 1489957) (Se bilaga L). 

Scenario Kolbyttemon antas producera ca 70 000 ton ballast/naturgrus per 
år mellan år 2007 och år 2022 då täkten antas stänga. Kolbyttemon 
antas producera ca 1 Mton ballast mellan åren 2007 och 2022. 
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Steg5: Sammanställning 
Mängderna i nuvarande täkttillstånd jämfört med behovet i försörjningsområdet 
ser ut så här; 
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Figur 65, behov och tillgång på ballast i försörjningsområdet Linköping kommun enligt TDS 

 
Enligt redan tillståndsgivna mängder i nuvarande täkttillstånd kommer 
marknadens behov att kunna mättas de närmsta 10 åren. År 2011 går Aska och 
Styvinges tillståndsdatum ut, Askas tillståndsgivna mängd tar slut samma år. Det 
året antas Lökebos och Normstorps årsproduktion gå upp till 300 000 ton 
vardera. År 2016 går tillståndsdatumet ut för Kolbyttemon. År 2024 tar den 
tillståndsgivna mängden slut i Lökebo och år 2026 går tillståndsdatumet ut i 
Normstorp. (Se bilaga N). 
 
När täkternas årsproduktion räknades ut i TDS summerades också den totala 
produktionen av ballast per år, eller summan av den framräknade 
medelårsproduktionen från alla grus- och bergtäkter. Resultatet blev att det 
levererades ca 684 000 ton ballast per år i Linköping kommun. Idealscenariot som 
togs fram för försörjningsområdet Linköping bygger på ett konstant behov av ca 
680 000 ton ballast i försörjningsområdet årligen. De fyra bergtäkter och den 
naturgrustäkt som vi har inkluderats i modellen står tillsammans för 98 % av 
dessa 684 000 ton. 
 
Behovet av ballast utifrån befolkningsökningen bygger på siffror från SGU:s 
publikationer Grus, Sand och krossberg för år 2006, 2005 och 2004. Enligt SGU 
levererades det i snitt ca 696 000 ton ballast per år de senaste tre åren. Det är 
alltså en differens mellan SGU:s siffror och våra beräkningar från TDS på ca 
12 000 ton per år (eller 1,7 %). Differensen antas bero på att vi bara räknat ballast 
från naturgrus och bergtäkter när vi tog fram våra siffror från TDS medan SGU 
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även räknar ton från moräntäkter och Övrigt (se SGU 2006:3 för definition av 
Övrigt). Medelvärdena från TDS spänner heller inte över samma tidsrymd som 
medelvärdena från SGU. 
 
De fem stora täkternas årsproduktion enligt idealscenariot ser ut så här; 
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Figur 66, idealscenario för täkterna i försörjningsområdet Linköping 

 
Tillsammans antas täkterna ha en årsproduktion på 680 000 ton. När Aska 
stänger år 2011 ökar Styvinges, Lökebos och Normstorps andel betydligt. 
 
På grafen nedan har idealscenariot balanserats mot behovet av ballast som 
räknades fram med hjälp av folkökningsprognosen och stora projekt. När 
Styvinge antas stänga år 2022 går Normstorp och Lökebo upp på sin antagna 
maxproduktion på 300 000 ton per år vardera. 
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Scenario Linköping ballanserat mot "Behov"
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Figur 67, scenario balanserat mot behovet av ballast 

 
Materialförsörjningsmodellen med scenario balanserat mot behovet för 
försörjningsområdet Linköping kommun ser ut på följande vis; 
 

Materialförsörjningsmodell Linköping (5,2 ton/pers)
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Figur 68, materialförsörjningsmodell för Linköping kommun 

 
Enligt modellen är marknaden mättad fram till år 2022 då Styvinge antas stänga 
(Se bilaga O). Styvinge är dock ett stort frågetecken. Det som talar både för och 
emot att täkten ska finnas kvar efter år 2022 är läget; täkten ligger nära södra och 
östra delen av Linköping i förhållande till sina konkurrenter men de har 
samtidigt inte mycket hus i närheten att oroa sig för idag (Se bilaga I). Det som 
talar emot är att de troligen måste utöka sitt täktområde efter år 2022 eftersom de 
redan gått ner en pall idag och att täkten ligger i ett Riksintresse för naturvård. 
Ett Riksintresse för naturvård från inte utsättas för ”påtaglig skada” enligt 3 kap. 
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6 § MB. Begreppet ”påtaglig skada” är luddigt definierat. Länsstyrelserna anser 
att skada som är betydande eller bestående ska betraktas som påtaglig skada. 
Enligt den definitionen bör nog en bergtäkts inverkan i ett Riksintresse betraktas 
som påtaglig skada. Det är också så att ett Riksintresse som upptar ett stort 
område eller ligger nära tätbebyggt område är svårare att skydda jämfört med 
små områden i glesbyggd, eftersom det då finns många exploateringsanspråk i 
området. Styvinge ligger i ett stort Riksintresse område ca 13 km från Linköping 
centrum. Frågan är 13 km är nära eller inte? Det faktum att täkten redan är 
etablerad gör inte saken lättare. 
 
Om Styvinge finns kvar efter år 2022 förblir marknaden mättad i fram till dess att 
någon av de tre stora, Styvinge, Lökebo eller Normstorp stänger. Lökebo och 
Normstorp är båda bra placerade i och tros därför ganska enkelt kunna skaffa sig 
nya täkttillstånd i framtiden, därför har det antagits att bägge dessa täkter 
kommer att finnas kvar mer än 40 år från idag. Lökebo ligger lite för långt bort 
från centrum och kan slås ut av den anledningen, särskilt om 
transportkostnaderna går upp. 
 
Det verkar som det inte finns någon enkel väg in på ballastmarknaden i 
Linköping de närmsta 15 åren. Det plötsliga bortfallet av ballast som uppstår i 
försörjningsområdet när Aska stänger helt kommer troligtvis att fyllas av övriga 
bergtäkter. 
 
Då det är mycket svårt att uppskatta hur länge de stora täkterna kommer att 
finnas kvar krävs uppföljning av denna modell när ny information kommer fram. 
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4.3.4 Materialförsörjningsmodell för Norr- och Söderköping 
kommun 
 
Steg 2: Befolkningsökning 
Befolkningen i kommunerna kommer att öka med ca 290 personer per år de 
närmsta 40 åren (Norrköping kommun 2006:7 och 2006, Söderköping kommun 
2006); 
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Figur 69, folkökning i Norr- och Söderköping kommun 

 
Mellan åren 1995-2005 producerades i snitt 6,1 ton ballast per innevånare i Norr- 
och Söderköping kommun. Trenden är stabil både enligt grafen nedan och 
BALLASTBOKEN; 
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Figur 70, ton/person i Norr- och Söderköping kommun 
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Varje person i kommunerna antogs förbrukar 5,8 ton ballast per år i 
materialförsörjningsmodellen.  Ekvationen för ballastbehovet i kommunerna blir 
då; Antal ton År Z = 5,8*(286,79*(Z–1995)+128672) 
 
Steg 3: Stora projekt 
Östergötland är idag en av Sveriges mest intressanta regioner. Linköping och 
Norrköping håller på att växa ihop till en storstadsregion och väntas en positiv 
framtid. Antalet människor som kommer att jobbpendla mellan städerna tros 
öka. För att klara av de kommande trafikbelastningarna på transportsystemen 
behövs utbyggnader.  
 
Nedan listas de intressantaste projekten ur ballastsynpunkt för Norr- och 
Söderköpings kommuner: 
 
Ostlänken 
Banverket håller på med järnvägsutredningar om att bygg dubbelspårig järnväg 
från Linköping förbi Norrköping och vidare upp till Järna. Den nya järnvägen är 
tänkt att knyta Östergötland, Södermanland och Mälardalen närmare och senare 
vara en del i den nya Götalandsbanan mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Som det ser ut nu så är kapaciteten på sträckan väldigt begränsad och ett nytt 
dubbelspår skulle få igång en mycket starkare pendlingstrafik både regionalt och 
nationellt. Även godstrafiken får utrymme för effektivare transporter. 
Den totala projekterade sträckan är 15mil varav 6,5 ligger i Östergötland. 2,1 mil 
tillhör Linköpings försörjningsområde och 4,4 mil tillhör Norrköpings 
försörjningsområde. Den planerade byggstarten är mellan 2010 och 2015. 
 

 
Figur 71, Ostlänkens sträckning 

 
E22 Norrleden i Norrköping 
Mycket trafik som från E22 som ska norr ut går idag igenom Norrköping 
eftersom nuvarande sträckning av E22 blir en omväg. Detta är inte hållbart för 
stadskärnan med stadigt ökande trafikbelastning. Även den nya hamnen med 
kombiterminal på Händelö är i behov av förrbättrad infrastruktur. 
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 Norrleden är tänkt att bli en sista länk i en ringled runt Norrköping tillsammans 
med E4an och Söderleden. En förstudie väntades vara klar i början av året (2007). 
 

 

Bild 72, planerad ringled Norrköping 

 

E22 Söderleden i Norrköping 
Söderleden är en av Norrköpings mest trafikerade vägar. Vägen är viktigt både 
för privat- och yrkestrafik. Vägen är även en viktig väg för utryckningstrafik. På 
senare år har belastningen på vägen blivit alltför stor vilket har medfört stora 
köer. Många trafikanter har istället valt att köra igenom centrum vilket medför 
mer olycksrisker och miljöpåverkan. Förslaget som vägverket tillsammans med 
Norrköpings kommun har lagt fram är att bygga om hela sträckan mellan 
Vilbergen och Ljura till fyrfältsväg med mitträcke. 
 
E22 Norrköping – Söderköping  
Vägsträckan mellan Norrköping och Söderköping är väldigt olycksdrabbad. 
Dåliga siktförhållande, anslutande vägar, oskyddade trafikanter och hög 
trafikmängd är några av orsakerna. Detta är några av orsakerna till att vägverket 
planerar en ombyggnad av vägen. I förstudien har tre alternativ lagts fram och 
det lutar åt att det blir en sex kilometer lång 2+1 väg syd väst om den nuvarande 
vägsträckningen. Ombyggnationen beräknas till tidigast 2015. 
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Bild 73, Norrköping - Söderköping 

 
E22 Navestad – Tingstad  
På sträckan mellan Navestad och Tingstad planeras en  underhållsbeläggning 
med målad 2+1väg för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten. Även en 
gång och cykelväg planeras. Arbetet planeras till 2008. 
 
E22 Förbifart Söderköping 
Under sommarhalvåren är trafikbelastningen väldigt tung på E4 igenom 
Söderköping. Stora mängder turister passerar igenom staden, både med bil och 
med båt på Götakanal. Det största problemet är när trafiken ska passera kanalen. 
För närvarande finns en öppningsbar bro där bilar får turas om med båtar om 
trafikutrymmet. För att öka genomströmningen av trafik igenom Söderköping 
planerar vägverket att bygga en förbifart söder om Söderköping med en båtlyft 
över kanalen. Med denna ombyggnad försvinner sommarköerna och 
trafiksituationen inne i staden förbättras avsevärt. Dessutom får staden en ny 
turistattraktion, båtlyften. 
 

 

Bild 74, bilkö igenom Söderköping 
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Bild 75, ny sträckning E22an förbi Söderköping 

 
Steg 4: Tillgång på ballast 
Det finns 4 bergtäkter och 1 naturgrustäkt som levererar nästan all ballast (97 %) i 
Norr- och Söderköping kommun (TDS 2007). Dessa fem stora täkter är 
Skärlunda, Klinga, Häradsudden, Ludden och Viby; 
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Figur 76, de fem största täkterna i försörjningsområdet Norr och Söderköping kommun 

 
Övriga 10 täkter står tillsammans för ca 3 % av de årliga ballastleveranserna. Av 
dessa 10 täkter är 7 st bergtäkter och 3 st naturgrustäkter. 
 
Enligt Axelsson (2007) finns en ansökan för en ny täkt i Norrköping inne nu. De 
som ansöker har dock valt att avvakta i processen så utfallet är osäkert. Vi har 
antagit att ingen ny täkt kommer att uppstå i materialförsörjningsmodellen. Detta 
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antagande är förmodligen felaktigt, men om motsatsen skulle antas så skulle 
snart de olika alternativen i materialförsörjningsmodellen bli omöjliga att 
överblicka. 
 
Enligt Ola Wik på SGI (Wik 2007) finns det två huvudmän i försörjningsområdet 
Norr- och Söderköping som kan producera stora mängder restprodukter som är 
lämpliga som ballastmaterial; Holmen Paper Braviken AB och Sydkraft Östvärme 
AB. Holmen Paper Braviken AB producerar ca 30 000 ton bottenaska per år som 
de använder till verksamhetsytor på egen deponi (se bilaga X). Sydkraft 
Östvärme AB har inte besvarat våra frågor. Därför antogs att inga restprodukter 
används som ballast i materialförsörjningsmodellen. 
 
Tabell 27, Ludden bergtäkt 
Namn Ludden 
Fastighetsnamn Ludden 7:1, 8:1 och 13:1 
Tillståndshavare Norrköpings Sand AB/Sand & Grus AB Jehander 
Exploatör Sand & Grus AB Jehander 
Täkttyp Bergtäkt 
Kommun Söderköping 
Källa TDS BALLAST- 

BOKEN 
Bedömning 
Norrköping 

Bedömning 
 Kalmar 

Egen 
bedömning 

Årsproduktion (kton)  310 314* 320 320 300 
Marknadsandel (%) 38 40 41 41 37 
Livslängd (år) 7 10 till 15 >40  >40 
Livslängd (årtal) 2013 2016-2021 >2046  >2047 
Kvarv. mängd (Mton) 1,76 3,1-4,7** >12  >12 
Avstånd centrum (km)  20   14 
Övrig information Nuvarande hål räcker bara några år till. Sedan 2 år tillbaka jobbar 

Jehanders på att få öppna en ny bergtäkt nära Ludden anläggning. 
Med tiden tänker de flytta över anläggningen till den nya täkten 
som ligger syd-ost om nuvarande täkt. Ett fritidshusområde ligger 
nära nuvarande täkt men i det nya täktområdet är det mindre 
bebyggelse. De bör få sitt nya täkttillstånd efter sommaren 2007 
(Skanska personal Norrköping). (Se bilaga P) 

Scenario Ludden antas ha en årsproduktion på ca 300 000 ton år 2007 för att 
sedan falla stadigt med ca 12 000 ton årligen till år 2011. År 2011 
antas också Ludden tappa 70 000 ton per år till Häradsudden 
eftersom Skanskas asfaltsverk i Ludden antas flytta till 
Häradsudden då. Från och med år 2011 antas täkten ha en 
produktion på ca 180 000 ton fram till och med år 2047. Ludden 
antas producera totalt ca 8,4 Mton ballast mellan åren 2007 och 
2047. 

*Baserat på ett medelvärde av 2003, 2004 och 2005 års totala leveranser i försörjningsområdet 
enligt SGU:s publikationer Grus, Sand och krossberg och % av marknaden enligt BALLASTBOKEN 
2006 
**Baserat på ett medelvärde av 2003, 2004 och 2005 års totala leveranser i försörjningsområdet 
enligt SGU:s publikationer Grus, Sand och krossberg och % av marknaden enligt BALLASTBOKEN 
2006 multiplicerat med livslängden. 
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Tabell 28, Skärlunda bergtäkt 
Namn Skärlunda 
Fastighetsnamn Borg 14:2 m fl (Skärlunda) 
Tillståndshavare NCC AB, NCC Industri, Ballast Mitt 
Exploatör ? 
Täkttyp Bergtäkt 
Kommun Norrköping 
Källa TDS BALLAST- 

BOKEN 
Bedömning 
Norrköping 

Bedömning 
 Kalmar 

Egen 
bedömning 

Årsproduktion (kton)  260 235* 300 260 250 
Marknadsandel (%) 32 30 38 32 31 
Livslängd (år) 3 10-15 >20  28 
Livslängd (årtal) 2009 2016-2021 >2026  2035 
Kvarv. mängd (Mton) 0,41 2,4-3,5** Ca 8  6,6 
Avstånd centrum (km)  20   8 
Övrig information NCC kommer att tvingas omgruppera snart eftersom de ska bryta 

där anläggningen ligger idag (BALLASTBOKEN). Täkten ligger 
ganska inklämd i ett berg som är omringat av åkermark och hus. 
De måste utöka sitt täktområde eller få en vattendom om de vill 
bryta mer än 6,6Mton till (Egen bedömning att de går 40 m ned på 
det som finns kvar inom verksamhetsområdet under 
anläggningen). (Se bilaga Q) 

Scenario Skärlunda antas ha en årsproduktion på ca 260 000 ton år 2007 för 
att sedan falla stadigt med ca 10 000 ton årligen till år 2011. Från 
och med år 2011 antas täkten ha en produktion på ca 210 000 ton 
fram till och med år 2035 då täkten antas stänga för gott. Skärlunda 
antas producera totalt ca 6,6 Mton ballast mellan åren 2007 och 
2035. 

*Baserat på ett medelvärde av 2003, 2004 och 2005 års totala leveranser i försörjningsområdet 
enligt SGU:s publikationer Grus, Sand och krossberg och % av marknaden enligt BALLASTBOKEN 
2006 
**Baserat på ett medelvärde av 2003, 2004 och 2005 års totala leveranser i försörjningsområdet 
enligt SGU:s publikationer Grus, Sand och krossberg och % av marknaden enligt BALLASTBOKEN 
2006 multiplicerat med livslängden. 
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Tabell 29, Klinga bergtäkt 
Namn Klinga 
Fastighetsnamn Borg 16:2 och 17:6 (Leverstad)   
Tillståndshavare Vägverket 
Exploatör Vägverket Produktion Syd 
Täkttyp Bergtäkt 
Kommun Norrköping 
Källa TDS BALLAST- 

BOKEN 
Bedömning 
Norrköping 

Bedömning 
 Kalmar 

Egen 
bedömning 

Årsproduktion (kton)  120 235* 150 120 120 
Marknadsandel (%) 14 30 19 14 14 
Livslängd (år) 14 10-15 Ca 40  24 
Livslängd (årtal) 2020 2016-2021 Ca 2046  2030 
Kvarv. Mängd (Mton) 0,89 2,4-3,5** Ca 8  2,5 
Avstånd centrum (km)  20   9 
Övrig information Inget tillstånd för volym. Behöver nu vattendom 

(BALLASTBOKEN). De får ta ut max 1,125 miljoner ton mellan år 
2005 och 2020 med en genomsnittlig årsproduktion på 75 000 ton 
(Skanska personal Norrköping). Täkten ligger i ett mindre område 
med berg i dagen precis bredvid väg E4, de måste utöka sitt 
täktområde om de ska kunna ta ut mer än 2,5 Mton till (Egen 
bedömning, räknar med att de går ner 20 meter till i sitt nuvarande 
brytningsområde). (Se bilaga R) 

Scenario Klinga antas ha en årsproduktion på ca 115 000 ton år 2007 för att 
sedan falla stadigt med ca 5 000 ton årligen till år 2011. Från och 
med år 2011 antas täkten ha en produktion på ca 95 000 ton fram 
till och med år 2030. Klinga antas producera totalt ca 2,5 Mton 
ballast mellan åren 2007 och 2030. 

*Baserat på ett medelvärde av 2003, 2004 och 2005 års totala leveranser i försörjningsområdet 
enligt SGU:s publikationer Grus, Sand och krossberg och % av marknaden enligt BALLASTBOKEN 
2006 
**Baserat på ett medelvärde av 2003, 2004 och 2005 års totala leveranser i försörjningsområdet 
enligt SGU:s publikationer Grus, Sand och krossberg och % av marknaden enligt BALLASTBOKEN 
2006 multiplicerat med livslängden. 
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Tabell 30, Häradsudden bergtäkt 
Namn Häradsudden 
Fastighetsnamn Norrköping Borg 21:35 
Tillståndshavare SKANSKA SVERIGE AB, Division Väg - Mellansverige 
Exploatör SKANSKA SVERIGE AB, Asfalt och Betong Syd 
Täkttyp Bergtäkt 
Kommun Norrköping 
Källa TDS BALLAST- 

BOKEN 
Bedömning 
Norrköping 

Bedömning 
 Kalmar 

Egen 
bedömning 

Årsproduktion (kton)  31 16* 20 70 70 
Marknadsandel (%) 4 2 3 9 9 
Livslängd (år) 20 10-15 >40  39 
Livslängd (årtal) 2026 2016-2021 >2046  2036 
Kvarv. mängd (Mton) 3,47 8** Ca 8  8,1 
Avstånd centrum (km)  20   13 
Övrig information Nuvarande tillstånd ger max 350 000 ton per år och max 3,5 Mton 

totalt. Nästa del som avtäcks kommer att ge ytterligare 3,5 Mton 
och sedan finns en tredje del med ca 3 Mton (Skanska personal 
Norrköping). Täkten ligger bra placerad med tanke på 
omkringliggande hus och nya möjliga brytningsområden (Se 
bilaga S). 

Scenario Häradsudden antas ha en årsproduktion på ca 70 000 ton år 2007 
för att sedan öka stadigt med ca 27 500 ton årligen till år 2011. År 
2011 antas Ludden tappa 70 000 ton per år till Häradsudden 
eftersom Skanskas asfaltsverk i Ludden antas flytta till 
Häradsudden då. Från och med år 2011 antas täkten ha en 
produktion på ca 250 000 ton fram till och med år 2037. 
Häradsudden antas producera totalt ca 8,1 Mton ballast mellan 
åren 2007 och 2036.  

*Baserat på ett medelvärde av 2003, 2004 och 2005 års totala leveranser i försörjningsområdet 
enligt SGU:s publikationer Grus, Sand och krossberg och % av marknaden enligt BALLASTBOKEN 
2006 
**Baserat på Skanskas planer för Häradsudden. 
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Tabell 31, Viby grustäkt 
Namn Viby 
Fastighetsnamn Viby 2:7 
Tillståndshavare Norrköpings Sand AB/Sand & Grus AB Jehander 
Exploatör Norrköpings Sand AB 
Täkttyp Grustäkt 
Kommun Söderköping 
Källa TDS BALLAST- 

BOKEN 
Bedömning 
Norrköping 

Bedömning 
 Kalmar 

Egen 
bedömning 

Årsproduktion (kton)  77    77 
Marknadsandel (%) 11    11 
Livslängd (år) 13  3  16 
Livslängd (årtal) 2019  2010  2023 
Kvarv. Mängd (Mton) 1,27  0,24  1,3 
Avstånd centrum (km)     23 
Övrig information Viby står för 89 % av alla naturgrusleveranser i 

försörjningsområdet (TDS 2007). Men de börjar får svårt att få fram 
de rätta fraktionerna för betongproduktion ur täkten. Istället har 
Jehanders börjat experimentera med att kubisera krossberg i 
Ludden (Skanska personal Norrköping). Täkten är fel utsatt i TDS 
och hamnar farligt nära, eller rent av inne i, ett 
grundvattenförande område med uttagsmöjligheter mellan 1-5 l/s 
när den får sina rätta koordinater (RT90 Nord/Syd: 6477354 
Öst/Väst: 1520551). (Se bilaga T). 

Scenario Viby antas producera ca 80 000 ton naturgrus per år från år 2007 
fram till och med år 2023 då täkten antas läggas ned. Viby antas 
producera totalt ca 1,3 Mton ballast mellan åren 2007 och 2037. Om 
det vore så att Jehanders helt går över till att kubisera krossberg 
istället för att ta ut naturgrus kan Viby komma att läggas ned inom 
några år, men då kommer troligen Ludden att ta över hela Vibys 
årsproduktion. 

 



 118 

Steg 5: Sammanställning 
Mängderna i nuvarande täkttillstånd jämfört med behovet i försörjningsområdet 
ser ut så här; 
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Figur 77, behov och tillgång på ballast i försörjningsområdet Linköping kommun enligt TDS 

 
Enligt redan tillståndsgivna mängder kommer marknadens behov av ballast att 
vara mättat fram till år 2013. År 2009 går Skärlundas tillstånd ut. Det året antas 
Häradsuddens årsproduktion gå upp till 250 000 ton. År 2013 går 
tillståndsdatumet ut för Ludden. År 2017 tar den tillståndsgivna mängden slut i 
Klinga och år 2019 går tillståndsdatumet ut i Viby. Slutligen tar den 
tillståndsgivna mängden slut i Häradsudden år 2023 (Se bilaga V). 
 
När täkternas årsproduktion i TDS beräknades summerades också den totala 
produktionen av ballast per år, eller summan av den framräknade 
medelårsproduktionen från alla grus- och bergtäkter. Enligt dessa beräkningar 
levererades det ca 823 000 ton ballast per år i Norr- och Söderköping kommun. 
Idealscenariot som togs fram för försörjningsområdet Linköping bygger på ett 
konstant behov av ca 812 500 ton ballast i försörjningsområdet årligen. De fyra 
bergtäkter och den naturgrustäkt som vi har inkluderat i vår modell står 
tillsammans för 97 % av dessa 823 000 ton. 
 
Behovet av ballast utifrån befolkningsökningen bygger på siffror från SGU:s 
publikationer Grus, Sand och krossberg för år 2006, 2005 och 2004. Enligt SGU 
levererades det i snitt ca 785 000 ton ballast per år de senaste tre åren. Det är 
alltså en differens mellan SGU:s siffror och våra beräkningar från TDS på ca 
38 000 ton per år (eller 4,8 %). Differensen tror författarna beror på att 
medelvärdena från TDS inte spänner över samma tidsrymd som medelvärdena 
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från SGU. När vi valde att sätta upp ett behov på 5,8 ton ballast per innevånare i 
Norr- och Söderköping kommun gjorde vi det mycket för att vi tror att värdet 
från SGU (2004:3) är missvisande och drar ner medelvärdet för leveranserna. 
Genom att sätta ett behov på 5,8 ton ballast per person erhölls ett behov på ca 
807 000 ton ballast totalt baserat endast på befolkningsökningen år 2007. 
Författarna tror att detta behov stämmer bättre med verkligheten. 
 
De fem stora täkternas årsproduktion enligt idealscenariot ser ut så här; 
 

Idealscenario Norr- och Söderköping

0
50000

100000
150000

200000
250000

300000
350000

400000

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
18

20
21

20
24

20
27

20
30

20
33

20
36

20
39

20
42

20
45

År

To
n

Häradsudden
Ludden
Skärlunda
Klinga
Viby

 
Figur 78, idealscenario för täkterna i försörjningsområdet Norr- och Söderköping 

 
Totalt producerar täkterna ca 812 500 ton ballast per år. Samtliga täkter förutom 
naturgrustäkten Viby antas tappa marknadsandelar till Skanskas bergtäkt 
Häradsudden mellan åren 2006 till 2011. Häradsudden producerar år 2007 ca 
70 000 ton och tar varje år 27 500 ton ballast från övriga bergtäkter fram till år 
2011. År 2011 tar dessutom Häradsudden ytterligare 70 000 ton ballast ifrån 
Ludden då Skanska flyttar sitt asfaltsverk till Häradsudden.  
 
Det balanserade scenariot visar hur mycket lägre årsproduktionen var år 2003 i 
försörjningsområdet. Viby antas stänga år 2023, Klinga stänger runt år 2030, 
Skärlunda tros stänga år 2035 och Häradsudden antas stänga runt år 2036. 
 
Skärlunda och Klinga har visat sig ligga ganska dåligt till i förhållande till 
bebyggelse och möjligheter till nya brytningsområden. Därför antas de stänga när 
de tagit vad som är möjligt ur nuvarande brytningsområde. 
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Scenario Norr- och Söderköping ballanserat mot 
"Behov"
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Figur 79, scenario balanserat mot behovet av ballast 

 
I diagramform ser tillgången och behovet av ballast i kommunerna Norr- och 
Söderköping ut på följande vis; 
 

Materialförsörjningsmodell Norr- och Söderköping (5,8 ton/person)

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

20
21

20
23

20
25

20
27

20
29

20
31

20
33

20
35

20
37

20
39

20
41

20
43

20
45

20
47

År

To
n

Levererat

Behov

Scenario

 
Figur 80, materialförsörjningsmodell för Norr- och Söderköping kommun 

 
Även om inte Häradsudden fanns skulle de övriga täkterna täcka upp hela 
ballast behovet i försörjningsområdet fram tills runt år 2030 (Se bilaga W).  Det 
står alltså klart att Häradsudden måste kämpa sig in på denna marknad på 
bekostnad av andra. Det har spekulerats i huruvida Häradsudden kan 
konkurrera i Linköping stad. Författarna är tveksamma till detta på grund av 
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avståndet. Författarna tror att transportkostnaderna kommer att öka i framtiden 
och därför blir läget ännu viktigare än det är idag Det är möjligt att Häradsudden 
någon gång kan ta ett jobb eller två i Linköping, särskilt i den östra änden av 
staden runt väg E4, men huvudmarknaden för täkten kommer att finnas runt 
Norrköping stad. 
 

 
Figur 81, Häradsudden med radie 30 km 
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5 DISKUSSION 
När det gäller omvärldsfaktorer kan man naturligtvis aldrig förutspå exakt vad 
som ska hända i framtiden. Författarna har i den mån det är möjligt försökt ge en 
idé om vilken teknik, lagar och skatter mm. som kommer att dyka upp i 
framtiden. För att hålla sig uppdaterade bör Skanska AoB genomföra liknande 
omvärldsanalyser med jämna mellanrum, säg vart femte år, även i framtiden. 
 
Ett annat stort problem med omvärldsanalysen var snedfördelningen av 
information. Det var mycket lätt att hitta information på myndigheternas eller de 
statliga verkens hemsidor. Men övriga källor var svåra att hitta. Det finns en stor 
risk att vi därför fått en för snäv synvinkel, eller att vi inte lyckats triangulera 
problemet. 
 
Materialförsörjningsmodellen skulle inte ha varit möjlig att genomföra om inte 
tydliga scenarier utarbetats för varje ballastproducent. I modellen finns så många 
variabler så att det blir allt för tungrott om varje variabel kan ändra sig mycket. 
Alternativen blir snabbt för många. 
 
Alla subjektiva bedömningar som gjorts i modellen är också ett problem. Hur vet 
man om en bergtäkt ligger i ett bra område? Ligger täkten för långt bort? Det blev 
inte lättare när vi fick motstridiga synpunkter från olika sakkunniga. En kunde 
spå en viss bergtäkt en lysande framtid medan den andre trodde att täkten skulle 
stänga efter ett par år bara. Skanska bör följa upp modellen med jämna 
mellanrum eller då ny viktig information framkommer. 
 
När vi jämförde Skanskas siffror i BALLASTBOKEN med de vi fått ut ifrån TDS 
visade det sig att Skanska har god kontroll på sina konkurrenter i de båda 
försörjningsområdena. 
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7 BILAGOR 
Bilaga A 
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Bilaga  B 
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Bilaga C 
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Bilaga  D 
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Bilaga E: Några anläggningar som har restprodukter lämpliga för 
ballastprodukter. 
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Bilaga F 
taktnamn tillstgmangd regionnamn nordkoord ostkoord 
Dragsnäs 1:1 och  2:1                         195000 Ydre                  6426000 1462000 
Bulsjö 3:54                                   195000 Ydre                  6413000 1470000 
Brokabo 1:9                                   85000 Ydre                  6401000 1463000 
Österby 12:5                                  195000 Ydre                  6411000 1468000 
Eneby-Väsby 5:1                               190000 Kinda                6441000 1489000 
Bränntorp 1:2                                 400000 Kinda                6416000 1497000 
Eneby-Väsby 5:1                               190000 Kinda                6439000 1490000 
Gulltorp 1:3                                  1000000 Kinda                6423000 1491000 
Kölefors 6:1                                  200000 Kinda                6434500 1490500 
Hult 1:24                                      Kinda                6420000 1508000 
Söderö 1:1 2:1 3:1                            199500 Kinda                6439000 1505000 
Dansbo 1:24                                   1200000 Kinda                6438000 1490000 
Bleckenstad 1:5                               3750000 Boxholm           6461000 1457000 
Danskebo 1:32                                 195000 Boxholm           6444000 1465000 
Kimme 2:2                                     1060000 Boxholm           6459000 1450000 
Maljeryd 1:4                                  47500 Boxholm           6437000 1469000 
Öringe 1:2 1:3                                 Boxholm           6458000 1457000 
Dala S:1 (1:1 2:1 3:1)                        120000 Boxholm           6459000 1457000 
Önhult 1:4                                    35000 Åtvidaberg       6439000 1514000 
Solvik 1:2 och 3:1                            500000 Åtvidaberg       6464000 1517000 
Stäcke 1:10, 1:12 och Kattorp 1:3             500000 Åtvidaberg       6461000 1506000 
Dala 2:1  och Björkekrog 1:1                  500000 Åtvidaberg       6459000 1507000 
Lämmetorp 1:31                                2000000 Finspång          6511000 1507000 
Köpma 1:2 och Mäselköp 2:1                    1800000 Finspång          6507000 1493000 
Rommetorp 2:1                                  Finspång          6519000 1487000 
Barketorp 1:10 och 1:22                       100000 Finspång          6516000 1488000 
Backa 1:8 (tidigare Algustorp 1:11 (norra))  400000 Finspång          6528000 1492000 
Ljusfall Östergård 3:10                       86132 Finspång          6518000 1482000 
Sila 2:3                                      195000 Finspång          6532000 1512000 
Karlskog 1:9                                  49999 Valdemarsvik  6452000 1549000 
Hosum 1:2                                      Valdemarsvik  6453000 1554000 
Syntorp 1:9                                   748500 Valdemarsvik  6463000 1541000 
Krogsmåla 1:20                                100000 Valdemarsvik  6447000 1553000 
Fallingeberg 1:18                              Valdemarsvik  6456000 1539000 
Haverland 2:2 m fl                            70000 Linköping        6479000 1481000 
Drögshult 1:5 och 1:13                        30000 Linköping        6451000 1482000 
Ulrika-Smedstorp 1:6 och 1:9                  300000 Linköping        6451000 1477000 
Kolbyttemon 1:3                               1500000 Linköping        6466000 1490000 
Ånväga 5:8                                     Linköping        6468000 1488000 
Styvinge 3:1                                  4000000 Linköping        6467500 1491900 
Kallerstad 1:5, 1:51, 1:6, 1:7 m fl           2205000 Linköping        6479000 1491000 
Gärstad 12:2 (Stabytäkten)                     Linköping        6479000 1492000 
Ljung  1:7                                    400000 Linköping        6487000 1480000 
Kallerstad 1:1 och 1:2                        1470000 Linköping        6478000 1491000 
Normstorp 4:1 och Gismestad 5:1               6000000 Linköping        6468000 1481000 
Slättmon 2:1                                  199000 Linköping        6492000 1476000 
Lökebo 1:1                                    4500000 Linköping        6458000 1488000 
Aska S:10                                     2000000 Linköping        6471000 1487000 
Svenneby 1:15                                 9500 Norrköping      6493000 1552000 
Östkinds Häradsallmänning S:1                 180000 Norrköping      6507000 1548000 
Tägnetorp 2:1                                 510000 Norrköping      6523000 1523000 
Svärtinge 88:1,88:2,88:3,92:7                  Norrköping      6503000 1514000 
Landsjö 2:1 och 2:5                           2250000 Norrköping      6487000 1512000 
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Bränntorp 2:1                                 23850 Norrköping      6506000 1529000 
Mörje 1:2                                      Norrköping      6481000 1551000 
Borg 14:2 m fl (Skärlunda)                    2500000 Norrköping      6494000 1516000 
Borg 16:2 och 17:6 (Leverstad)                1125000 Norrköping      6493000 1516000 
Norrköping Borg 21:35                         3500000 Norrköping      6490000 1515000 
Oxåker 2:1                                    48000 Norrköping      6505000 1536000 
Östkinds häradsallmänning S:3                 300000 Norrköping      6494000 1553000 
Viby 2:7                                      1500000 Söderköping    6476000 1521000 
Mogata-Össby 3:1 Melby Hage 1:1                Söderköping    6477000 1540000 
Ludden 7:1, 8:1 och 13:1                      3000000 Söderköping    6488000 1522000 
Varby 1:10                                     Söderköping    6487000 1526000 
Dal 5:46                                      52000 Söderköping    6464000 1556000 
Kil 5:1                                       190000 Söderköping    6474000 1544000 
Tjälltorp 2:4                                  Motala              6519000 1467000 
Dansby 1:3 och 1:69                           199000 Motala              6501000 1452000 
Olivehult 10:53                               550000 Motala              6498000 1469000 
Vinberga 7:1 och 7:4                           Motala              6481000 1461000 
Gubborp 1:1, Högby 2:5                        1500000 Motala              6497000 1465000 
Dansby 1:69                                    Motala              6501000 1452000 
Kvarn 2:61                                    900000 Motala              6503000 1471000 
Kvarn 2:71                                    199000 Motala              6504000 1471000 
Kolmetorp 2:1                                 1425000 Motala              6496000 1456000 
Kvarn 2:34                                     Motala              6500000 1471000 
Åsandby 1:1                                    Motala              6504000 1452000 
Tornby 8:2                                    24000 Motala              6483000 1463000 
Västerlösa 1:51 och 1:60                      140000 Vadstena          6473000 1434000 
Bårstad 6:32                                  33000 Vadstena          6474000 1436000 
Gagnarp 1:3 Tollstad 7:1                      195000 Mjölby              6468000 1472000 
Hulterstad 7:1                                6000000 Mjölby              6463000 1463000 
Spellinge 2:22                                1000000 Mjölby              6459000 1471000 
Mosshult 1:5 1:2 1:3                          18000 Mjölby              6450000 1475000 
Sya 7:1                                       350000 Mjölby              6466000 1466000 
Sunnanå 1:12, 1:13, 1:17-23, 1:26-28           Mjölby              6473000 1458000 
beslutsdatum slutdatum takttyp tillsthavare 
2004-03-26 2024-12-31 Grus Bröderna Fridlunds Åkeri AB  
2005-01-03 2024-12-31 Berg för kross, Grus Bröderna Fridlunds Åkeri AB 
2002-11-15 2016-12-31 Grus Swerock AB 
2004-01-30 2024-12-31 Grus Ydre kommun 

2002-06-10 2012-12-31 Berg för kross 
LBC-Bolaget Nordöstra Götaland Materialförsörjnin
AB  

2003-06-17 2023-12-31 Berg för kross, Grus Hansson Bengt  
2004-05-28 2024-12-31 Grus Kindabetong AB  
2003-02-10 2023-12-31 Berg för kross NCC AB, NCC Industri, Ballast Mitt 
2006-05-05 2026-12-31 Grus Kindabetong AB 
  Berg för kross, Grus Björklund Rolf 

2004-06-14 2014-12-31 Berg för kross, Grus, Morän 
LBC-Bolaget Nordöstra Götaland Materialförsörjnin
AB  

2001-04-02 2021-12-31 Berg för kross, Grus Kindabetong AB 
2001-04-23 2016-12-31 Berg för kross Swerock AB 
2002-11-08 2022-12-31 Grus Transportbolagets Intressenter i Motala AB 
1999-09-03 2007-12-31 Berg för kross, Grus Berg och Falk AB 
2005-04-01 2025-12-31 Grus Leif Jansson Kross och Åkeri 
  Grus Lastbilcentralen i Boxholm 
2000-02-15 2008-12-31 Berg för kross, Grus Maskin AB Sven Karlsson 
2004-01-23 2011-12-31 Grus Svensson Bertil 
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2004-02-02 2024-12-31 Berg för kross, Grus Solek AB 
2004-02-09 2024-12-31 Berg för kross, Grus Swerock Mitt AB 
2006-11-27 2016-12-31 Berg för kross, Grus NCC AB, NCC Industri, Ballast Mitt 
2002-01-22 2017-12-31 Berg för kross AC Berg AB 
2001-09-24 2016-12-31 Berg för kross, Grus Erstorps Grus AB 
  Grus Erstorps Grus AB 
2002-05-24 2007-12-31 Grus Norrköpings Sand AB 
2004-02-23 2024-12-31 Berg för kross, Grus, Morän Pettersson Thord 
1999-05-20 2008-12-31 Berg för kross Lämneå Grävmaskiner AB  
2002-06-03 2022-12-31 Berg för kross MB Mark & Betong AB 
2006-05-05 2020-12-31 Grus Gustav Johansson & Son Åkeri AB 
  Berg för kross, Grus Bröderna Wilhelmsson Entreprenad AB  
2000-08-10 2015-06-30 Berg för kross Alltransport i Östergötland Fastighets AB 
2003-05-27 2023-12-31 Berg för kross, Grus Karlsson Ragnar 
  Grus Vägverket 
2006-09-14 2016-12-31 Grus Östgötafrakt AB 
2001-01-08 2015-12-31 Grus Leif Jansson Kross och Åkeri 
2002-06-14 2022-12-31 Grus Carlsson Jan-Ove 
2002-08-23 2016-12-31 Grus Alltransport i Östergötland Fastighets AB 
  Grus Berg och Falk AB 
2001-06-20 2011-06-20 Berg för kross Swerock AB 
2001-01-22 2021-12-31 Lera AB Svensk Leca  
  Lera AB Svensk Leca 
2003-07-03 2023-12-31 Industrimineral Allkalk i Östergötland AB 
2000-10-04 2011-12-31 Lera AB Svensk Leca 
2006-12-08 2026-12-31 Berg för kross BEFAB Schakt AB 
2005-04-01 2015-12-31 Grus Alltransport i Östergötland Fastighets AB 
2005-06-23 2025-12-31 Berg för kross Kisa Kross AB 
2005-12-19 2011-12-31 Berg för kross Vägverket Produktion Syd 
2003-02-10 2013-12-31 Prydnadssten Göinge Stenförädling AB 
2001-06-11 2016-12-31 Grus Östkinds häradsallmänning 
2006-06-14 2026-12-31 Berg för kross, Grus Fiskeby AB 
  Berg för kross, Grus Norrköpings Sand AB 
2004-11-18 2019-12-31 Berg för kross Kindabetong AB   
1997-06-30 2007-12-31 Prydnadssten Borghamnssten AB 
1999-10-01 2013-12-31 Berg för kross Hadenius Sven 
1999-07-26 2009-12-31 Berg för kross NCC AB, NCC Industri, Ballast Mitt 
2005-04-20 2020-12-31 Berg för kross Vägverket 

2006-04-12 2026-12-31 Berg för kross 
SKANSKA SVERIGE AB, Division Väg 
Mellansverige 

2005-04-29 2025-12-31 Prydnadssten Borghamns Stenförädling AB 
2000-08-23 2015-06-30 Berg för kross Alltransport i Östergötland AB 
2004-04-30 2019-12-31 Grus Norrköpings Sand AB 
  Berg för kross Norrköpings Sand AB 
2003-09-02 2013-12-31 Berg för kross Norrköpings Sand AB 
  Grus Pomerol Förlag AB 
1999-01-15 2008-12-31 Berg för kross Svensson Dag 
2001-07-12 2016-12-31 Grus Svensson Bertil 
2006-03-20 2026-12-31 Berg för kross Swerock AB 
2006-10-23 2016-12-31 Grus NCC AB, NCC Industri, Ballast Mitt 
2006-08-30 2016-12-31 Berg för kross, Grus NCC AB, NCC Industri, Ballast Mitt 
  Grus NCC AB, NCC Industri, Ballast Mitt 
2006-01-09 2025-12-31 Berg för kross, Grus Östgötafrakt AB 
  Grus Alltransport i Östergötland Fastighets AB 
2001-12-03 2021-12-31 Berg för kross, Grus Vägverket 
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2001-12-03 2011-12-31 Grus NCC AB, NCC Industri, Ballast Mitt 
1999-07-26 2008-12-31 Berg för kross NCC AB, NCC Industri, Ballast Mitt 
  Grus Andersson Anders 

  Berg för kross 
SKANSKA SVERIGE AB, Division Väg 
Mellansverige 

2002-12-16 2022-12-31 Prydnadssten Askling Torgny 
2002-02-15 2022-12-31 Prydnadssten Swerock AB 
2001-07-23 2016-12-31 Prydnadssten Borghamns Stenförädling AB 
2004-09-23 2019-12-31 Grus Transportbolagets Intressenter i Motala AB 
2005-10-14 2025-12-31 Berg för kross Ehrenkrona Carl-Erik 
2005-10-07 2024-12-31 Berg för kross Norrköpings Sand AB 
2003-05-09 2018-12-31 Grus Leif Jansson Kross och Åkeri 
2003-07-17 2013-12-31 Berg för kross, Grus Biörsner Lars 
  Grus BEFAB SCHAKT AB 
exploator material kvarvmgd 
Bröderna Fridlunds Åkeri AB Grus 162807 
Bröderna Fridlunds Åkeri AB Berg, Grus 175789 
Härstorps Åkeri AB Grus 75500 
Bröderna Fridlunds Åkeri AB Grus 161466 
LBC-Bolaget Nordöstra Götaland Materialförsörjning 
AB Berg 121232 
Rockler Jörgen Berg, Grus 400000 
Kindabetong AB Grus 184829 
NCC AB, NCC Industri, Ballast Mitt Berg 834200 
Kindabetong AB Grus/Sand 200000 
  74862 
LBC-Bolaget Nordöstra Götaland Materialförsörjning 
AB Berg, Grus, Morän 170590 
Kindabetong AB Berg, Grus 946327 
NCC Roads AB, Sverige Öst Berg 3046000 
Östgötafrakt AB Grus 180537 
BEFAB Schakt AB Berg 83762 
Leif Jansson Kross o Åkeri Grus 43703 
Östgötafrakt AB  36215 
Östgötafrakt AB Berg, Grus/Sand 12349 
 Grus 33690 
Solek Jord och Skog AB Berg, Grus 458880 
Swerock AB Berg, Grus 476000 
 Berg, Grus 452200 
AC Berg AB 
 
Östgötafrakt AB Berg 1844828 
 Berg, Grus 1203213 
  51296 
Norrköpings Sand AB Grus 81610 
Janne Karlsson Skog & Maskingrävning AB Berg, Grus, Morän 359120 
 Berg 80432 
Olsson Olov Berg 153650 
Gustav Johansson & Son AB Grus/Sand 49859 
  94261 
Jehander Sand & Grus AB Berg 453329 
Karlsson Ragnar Berg, Grus 94098 
  52342 
Östgötafrakt AB Grus/Sand 69687 
Leif Jansson Kross o Åkeri Grus 26545 
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 Grus 280307 
NCC Roads AB, Sverige Öst Grus 1166100 
BEFAB Schakt AB  159561 
Swerock AB Berg 3052400 
 Lera 1991635 
AB Svensk Leca  128600 
Nordkalk AB Kalksten 386136 
 Lera 680137 
BEFAB Schakt AB Berg 5930492 
NCC Roads AB, Sverige Öst Grus 187100 
Kisa Kross AB Berg 4318255 
 Berg 1423390 
Göinge Blocksten AB Granit/Gnejs 8030 
Östkinds häradsallmänning Grus 124617 
Fiskeby AB Berg, Grus/Sand 491431 
  30500 
 Berg, Morän 2239854 

Borghamnssten AB 
Övrigt 
mineral/bergart 21380 

Mörje Grus/Sven Hadenius  134500 
 Berg 412300 
Vägverket Produktion Syd Berg 890000 
SKANSKA SVERIGE AB, Asfalt och Betong Syd Berg 3469227 

 
Övrigt 
mineral/bergart 47380 

 Berg 188801 
Norrköpings Sand AB Grus 1270088 
  238622 
Sand & Grus AB Jehander Berg 1759799 
  145000 
Svensson Dag Berg, Grus/Sand 14768 
Kihls Grus Grus 170690 
Swerock AB Berg 170400 
NCC Roads AB, Sverige Öst Grus 199000 
NCC Roads AB, Sverige Öst Berg, Grus 481000 
NCC Roads AB, Sverige Öst  211800 
NCC Roads AB, Sverige Öst Berg, Grus 1481800 
Alltransport i Östergötland AB  8266 
Kvarns Grustag Berg, Grus 695050 
NCC Roads AB, Sverige Öst Grus 195350 
NCC Roads AB, Sverige Öst Berg 624000 
  176687 
SKANSKA SVERIGE AB, Division Väg - Mellansverige  161822 
 Kalksten 23980 
Borghamnssten AB Kalksten 126900 
 Kalksten 24441 
 Grus/Sand 192136 
Ehrenkrona Carl-Erik Berg 202377 
NCC Roads AB, Sverige Öst Berg 973100 
Leif Jansson Kross o Åkeri Grus 17142 
NCC Roads AB, Sverige Öst Berg, Grus 338825 
BEFAB SCHAKT AB  5106 
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Bilaga G 
 
Askor och bottenslagg från Gärstadverket och Kraftvärmeverket (KV1) 
 
Nuläget, 2007 
För närvarande skickas flygaskorna från Gärstadverket d.v.s. P1- P4 och P013 till Norge, Langöya. 
Flygaskorna innehåller en del tungmetaller vilket gör att den klassas som farligt avfall. Vid 
lakprov av flygaskorna konstaterades för höga halter av klorider i lakvattnet vilket föranledde till 
ett deponiförbud av askorna. Därav exporten till Norge. 
 
Bottenslaggen sorteras och skiktas för att därefter användas som fyllnadsmaterial för internt bruk 
på Gärstad avfallsanläggning. 
 
Prognos över askmängder år 2010 
 
Askor från KV50 P1 – P3 
KV50 är en äldre avfallsförbränningsanläggning med tre stycken rosterpannor, P1-P3. Bränslet är 
primärt hushållsavfall och verksamhetsavfall men även en mindre andel träflis används. 
Flygaskan avskiljs från rökgaserna med tre separata slangfilter.  
 
Flygaska: 6648 ton 
Bottenslagg: 41 374 ton 
 
Askor från KV60 P4 
KV 60 är en ny avfallsförbränningsanläggning med en rosterpanna på 68 MW. Bränslet är primärt 
hushållsavfall och verksamhetsavfall men även en mindre andel träflis används. Flygaskan 
avskiljs från rökgaserna med ett slangfilter.  
 
Flygaska: 6387 ton 
Bottenslagg: 39 764 ton 
 
Askor från KV1, P011 
P011 på KV1 (Kraftvärmeverket) är en kolpanna som eldas med en blandning av kol, 
sönderklippta bildäck och jungfruligt trä. Flygaskan avskiljs från rökgaserna med en cyklon och 
ett slangfilter. 
 
Bottenslagg: 3681 ton 
Flygaska: 8997 ton 
 
Askor från KV1, P013 
P013 på KV1 (Kraftvärmeverket) är en rosterpanna som eldas med en blandning av returträ, och 
plast. Flygaskan avskiljs från rökgaserna med en cyklon och ett elfilter. 
 
Bottenslagg: 8967 ton  
Elfilteraska: 1520 ton 
Cyklonaska: 2128 ton 
Plastaska: 2137 ton 
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Bilaga H 
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Bilaga I 
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Bilaga J 
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Bilaga K 
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Bilaga L 
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Bilaga M 
År Stora projekt Folkökning Summa Scenario 
2003  634 454 634 454 634 454 
2004  659 889 659 889 659 889 
2005  795 133 795 133 795 133 
2006  718364 718 364 718 364 
2007 0 722843 722 843 722 843 
2008 75000 727322 802 322 802 322 
2009 75000 731801 806 801 906 801 
2010 75000 736280 811 280 911 280 
2011 42000 740760 782 760 882 760 
2012 42000 745239 787 239 887 239 
2013 42000 749718 791 718 891 718 
2014 42000 754197 796 197 896 197 
2015 42000 758676 800 676 900 676 
2016 42000 763155 805 155 905 155 
2017 42000 767634 809 634 909 634 
2018 42000 772113 814 113 914 113 
2019 42000 776592 818 592 918 592 
2020 42000 781071 823 071 923 071 
2021  785550 785 550 885 550 
2022  790029 790 029 890 029 
2023  794508 794 508 894 508 
2024  798987 798 987 898 987 
2025  803467 803 467 903 467 
2026  807946 807 946 907 946 
2027  812425 812 425 912 425 
2028  816904 816 904 916 904 
2029  821383 821 383 921 383 
2030  825862 825 862 925 862 
2031  830341 830 341 930 341 
2032  834820 834 820 934 820 
2033  839299 839 299 939 299 
2034  843778 843 778 943 778 
2035  848257 848 257 948 257 
2036  852736 852 736 952 736 
2037  857215 857 215 957 215 
2038  861694 861 694 961 694 
2039  866174 866 174 966 174 
2040  870653 870 653 970 653 
2041  875132 875 132 975 132 
2042  879611 879 611 979 611 
2043  884090 884 090 984 090 
2044  888569 888 569 988 569 
2045  893048 893 048 993 048 
2046  897527 897 527 997 527 
2047  902006 902 006 1 002 006 
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Bilaga N 
ÅR Aska Styvinge Lökebo Normstorp Kolbyttemon   Summa 
2003 288305 157933 90873 69508 66780 0 
2004 288305 157933 90873 69508 66780 0 
2005 288305 157933 90873 69508 66780 0 
2006 288305 157933 90873 69508 66780 673399 
2007 288305 157933 90873 69508 66780 673399 
2008 288305 157933 90873 69508 66780 673399 
2009 288305 157933 90873 69508 66780 673399 
2010 288305 157933 90873 69508 66780 673399 
2011 270170 157933 90873 69508 66780 655264 
2012 0 0 300000 300000 66780 666780 
2013 0 0 300000 300000 66780 666780 
2014 0 0 300000 300000 66780 666780 
2015 0 0 300000 300000 66780 666780 
2016 0 0 300000 300000 66780 666780 
2017 0 0 300000 300000  600000 
2018 0 0 300000 300000  600000 
2019 0 0 300000 300000  600000 
2020 0 0 300000 300000  600000 
2021 0 0 300000 300000  600000 
2022 0 0 300000 300000  600000 
2023 0 0 300000 300000  600000 
2024 0 0 263892 300000  563892 
2025 0 0 0 300000  300000 
2026 0 0 0 300000  300000 
2027 0 0 0 0  0 
2028 0 0 0 0  0 
2029 0 0 0 0  0 
2030 0 0 0 0  0 
2031 0 0 0 0  0 
2032 0 0 0 0  0 
2033 0 0 0 0  0 
2034 0 0 0 0  0 
2035 0 0 0 0  0 
2036 0 0 0 0  0 
2037 0 0 0 0  0 
2038 0 0 0 0  0 
2039 0 0 0 0  0 
2040 0 0 0 0  0 
2041 0 0 0 0  0 
2042 0 0 0 0  0 
2043 0 0 0 0  0 
2044 0 0 0 0  0 
2045 0 0 0 0  0 
2046 0 0 0 0  0 
SUMMA 1423390 789667 4318255 4847540 667800 12046651 
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Bilaga O 
ÅR Aska Styvinge Lökebo Normstorp Kolbyttemon         SUMMA 
2003 290000 137227 77190,19 60036,81 70000 0 
2004 290000 149944,5 84343,78 65600,72 70000 0 
2005 290000 217566,5 122381,2 95185,34 70000 0 
2006 290000 179182,1 100789,9 78392,17 70000 718364,2 
2007 290000 181421,6 102049,7 79371,96 70000 722843,3 
2008 290000 221161,2 124403,2 96758,01 70000 802322,3 
2009 290000 208305,3 247362,5 91133,57 70000 906801,4 
2010 290000 210011,6 249388,8 91880,08 70000 911280,5 
2011 290000 199146,5 236486,5 87126,59 70000 882759,6 
2012 0 275950,7 265337,2 275950,7 70000 887238,6 
2013 0 277463,1 266791,5 277463,1 70000 891717,7 
2014 0 278975,5 268245,7 278975,5 70000 896196,8 
2015 0 280487,9 269699,9 280487,9 70000 900675,8 
2016 0 282000,4 271154,2 282000,4 70000 905154,9 
2017 0 283512,8 272608,4 283512,8 70000 909634 
2018 0 285025,2 274062,7 285025,2 70000 914113,1 
2019 0 286537,6 275516,9 286537,6 70000 918592,1 
2020 0 288050 276971,2 288050 70000 923071,2 
2021 0 275380,6 264789 275380,6 70000 885550,3 
2022 0 276893 266243,3 276893 70000 890029,3 
2023 0 0 290424,8 300000 0 590424,8 
2024 0 0 300000 300000 0 600000 
2025 0 0 300000 300000 0 600000 
2026 0 0 300000 300000 0 600000 
2027 0 0 300000 300000 0 600000 
2028 0 0 300000 300000 0 600000 
2029 0 0 300000 300000 0 600000 
2030 0 0 300000 300000 0 600000 
2031 0 0 300000 300000 0 600000 
2032 0 0 300000 300000 0 600000 
2033 0 0 300000 300000 0 600000 
2034 0 0 300000 300000 0 600000 
2035 0 0 300000 300000 0 600000 
2036 0 0 300000 300000 0 600000 
2037 0 0 300000 300000 0 600000 
2038 0 0 300000 300000 0 600000 
2039 0 0 300000 300000 0 600000 
2040 0 0 300000 300000 0 600000 
2041 0 0 300000 300000 0 600000 
2042 0 0 300000 300000 0 600000 
2043 0 0 300000 300000 0 600000 
2044 0 0 300000 300000 0 600000 
2045 0 0 300000 300000 0 600000 
2046 0 0 300000 300000 0 600000 
2047 0 0 300000 300000 0 600000 
SUMMA 1450000 4110323 11421536 11036547 1120000  
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Bilaga P 
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Bilaga Q 
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Bilaga R 
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Bilaga S 
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Bilaga T 
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Bilaga U 
År Stora projekt Befolkning Summa 
2003  647 197 647 197 
2004  865 244 865 244 
2005  841 487 841 487 
2006  805224 805 224 
2007 45000 806887 851 887 
2008 6000 808551 814 551 
2009 0 810214 810 214 
2010 0 811877 811 877 
2011 139000 813541 952 541 
2012 139000 815204 954 204 
2013 139000 816867 955 867 
2014 88000 818531 906 531 
2015 142000 820194 962 194 
2016 142000 821858 963 858 
2017 88000 823521 911 521 
2018 133000 825184 958 184 
2019 133000 826848 959 848 
2020 133000 828511 961 511 
2021  830175 830 175 
2022  831838 831 838 
2023  833501 833 501 
2024  835165 835 165 
2025  836828 836 828 
2026  838491 838 491 
2027  840155 840 155 
2028  841818 841 818 
2029  843482 843 482 
2030  845145 845 145 
2031  846808 846 808 
2032  848472 848 472 
2033  850135 850 135 
2034  851798 851 798 
2035  853462 853 462 
2036  855125 855 125 
2037  856789 856 789 
2038  858452 858 452 
2039  860115 860 115 
2040  861779 861 779 
2041  863442 863 442 
2042  865106 865 106 
2043  866769 866 769 
2044  868432 868 432 
2045  870096 870 096 
2046  871759 871 759 
2047  873422 873 422 
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Bilaga V 
ÅR Ludden Skärlunda Klinga Häradsudden Viby Summa 
2003 310050 260963 117500 30773 76637 0 
2004 310050 260963 117500 30773 76637 0 
2005 310050 260963 117500 30773 76637 0 
2006 310050 260963 117500 30773 76637 795923 
2007 310050 260963 117500 30773 76637 795923 
2008 310050 260963 117500 30773 76637 795923 
2009 310050 260963 117500 30773 76637 795923 
2010 310050 0 117500 250000 76637 754188 
2011 310050 0 117500 250000 76637 754188 
2012 310050 0 117500 250000 76637 754188 
2013 310050 0 117500 250000 76637 754188 
2014 0 0 117500 250000 76637 444137 
2015 0 0 117500 250000 76637 444137 
2016 0 0 117500 250000 76637 444137 
2017 0 0 67500 250000 76637 394137 
2018 0 0 0 250000 76637 326637 
2019 0 0 0 250000 76637 326637 
2020 0 0 0 250000 0 250000 
2021 0 0 0 250000 0 250000 
2022 0 0 0 250000 0 250000 
2023 0 0 0 188454 0 188454 
2024 0 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0 0 
2026 0 0 0 0 0 0 
2027 0 0 0 0 0 0 
2028 0 0 0 0 0 0 
2029 0 0 0 0 0 0 
2030 0 0 0 0 0 0 
2031 0 0 0 0 0 0 
2032 0 0 0 0 0 0 
2033 0 0 0 0 0 0 
2034 0 0 0 0 0 0 
2035 0 0 0 0 0 0 
2036 0 0 0 0 0 0 
2037 0 0 0 0 0 0 
2038 0 0 0 0 0 0 
2039 0 0 0 0 0 0 
2040 0 0 0 0 0 0 
2041 0 0 0 0 0 0 
2042 0 0 0 0 0 0 
2043 0 0 0 0 0 0 
2044 0 0 0 0 0 0 
2045 0 0 0 0 0 0 
2046 0 0 0 0 0 0 
2047 0 0 0 0 0 0 
SUMMA: 1860302 521925 1125000 3500000 919648 7926875 
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Bilaga W 
År Ludden Skärlunda Klinga Häradsudden Viby Summa 
2003 244209,8 204821,1 94532,83 23633,21 80000 0 
2004 338091,2 283560,3 130874 32718,5 80000 0 
2005 327862,5 274981,4 126914,5 31728,63 80000 0 
2006 312249,1 261886,4 120870,6 30217,66 80000 805223,8 
2007 313649,6 263060,9 121412,7 73763,96 80000 851887,2 
2008 286088,5 239945,2 110743,9 97772,94 80000 814550,6 
2009 272083 228198,6 105322,4 124609,9 80000 810213,9 
2010 260358,2 218364,9 100783,8 152370,4 80000 811877,3 
2011 212298 247990,3 114457 297795,5 80000 952540,7 
2012 211083,5 248702,3 115058,4 299359,9 80000 954204,1 
2013 211485,1 249175,5 115277,3 299929,6 80000 955867,5 
2014 199572,4 235139,7 108783,9 283034,9 80000 906530,9 
2015 213012,8 250975,4 116110 302096,1 80000 962194,2 
2016 213414,4 251448,6 116328,9 302665,7 80000 963857,6 
2017 200777,3 236559,3 109440,7 284743,7 80000 911521 
2018 212044,6 249834,6 115582,3 300722,9 80000 958184,4 
2019 212446,2 250307,8 115801,2 301292,6 80000 959847,8 
2020 212847,8 250781 116020,1 301862,2 80000 961511,2 
2021 181135,6 213417,1 98734,24 256887,6 80000 830174,5 
2022 181537,2 213890,3 98953,17 257457,2 80000 831837,9 
2023 181938,8 214363,5 99172,1 258026,8 80000 833501,3 
2024 201657,1 237595,9 109920,2 285991,4 0 835164,7 
2025 202058,8 238069,2 110139,1 286561 0 836828,1 
2026 202460,4 238542,4 110358,1 287130,6 0 838491,4 
2027 202862 239015,6 110577 287700,2 0 840154,8 
2028 203263,7 239488,8 110795,9 288269,8 0 841818,2 
2029 203665,3 239962 111014,9 288839,4 0 843481,6 
2030 204066,9 240435,2 111233,8 289409 0 845145 
2031 235458,4 277421,3 0 333928,7 0 846808,4 
2032 235921 277966,2 0 334584,6 0 848471,7 
2033 236383,5 278511,1 0 335240,5 0 850135,1 
2034 236846 279056,1 0 335896,5 0 851798,5 
2035 205600 279601 0 336552,4 0 821753,4 
2036 205600 0 0 336552 0 542152 
2037 205600 0 0 0 0 205600 
2038 205600 0 0 0 0 205600 
2039 205600 0 0 0 0 205600 
2040 205600 0 0 0 0 205600 
2041 205600 0 0 0 0 205600 
2042 205600 0 0 0 0 205600 
2043 205600 0 0 0 0 205600 
2044 205600 0 0 0 0 205600 
2045 205600 0 0 0 0 205600 
2046 205600 0 0 0 0 205600 
2047 205600 0 0 0 0 205600 
SUMMA 8499566 6864759 2530609 8147284 1280000  
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Bilaga X 
 
Datum: Thu, 6 Sep 2007 12:28:29 +0200 
Från: leonard.dahlberg@holmenpaper.com 
Till: olalar-2@student.ltu.se 
Ärende: SV: Restprodukter 
 
Hej! 
 
Kom nyss tillbaka från pappaledighet. 
Braviken producerar ca 30 000 ton bottenaska (grusliknande material) per år. 
Askan används i dagsläget för verksamhetsytor på egen deponi. Hör gärna av 
dig för mer info. 
 
Mvh. 
Leonard Dahlberg 
Tel. 011-236160 
 
 


